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EDITAL PROCESSO LICITATORIO Nº 186/2021 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 076/2021 

 
1. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
1.1. PREÂMBULO:   
 
O Município de Redenção, Estado do Pará, inscrito no CNPJ sob n.º 04.144.168/0001-21, através da 
Secretaria Municipal de Saúde e o Pregoeiro (a) nomeada através da Portaria nº 066/2021, do dia 04 de 
janeiro de 2021, no uso de suas atribuições legais torna público, para o conhecimento dos interessados, 
observadas às disposições contidas na Lei Federal nº 10.520, de 17/07/2002, Decreto Federal nº 3.555, 
de 08/08/2000, e suas alterações, Decreto nº 10.024/2019, Decreto Municipal nº 091/2020 aplicando–se, 
subsidiariamente, no que couber, a Lei 8.666, de 21/06/93, Lei 123/06, torna público a realização de 
licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, DO TIPO MENOR PREÇO POR ITEM, no dia 24 de 
novembro de 2021 às 09h:00min no site www.portaldecompraspublicas.com.br. 
  

INÍCIO DO RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: as 14h00min do dia 11 novembro de 2021. 
FIM DO RECEBIMENTO DE PROPOSTAS: as 08h30min do dia 24 de novembro de 2021. 
INÍCIO DA SESSÃO DA DISPUTA DE PREÇOS: as 09h00min do dia 24 de novembro de 2021. 
MODO DE DISPUTA: ABERTO 
HORÁRIOS DE BRASÍLIA - DF. 

 O modo de disputa adotado será o modo ABERTO, de que trata o art. 32 do DECRETO Nº 10.024, 

DE 20 DE SETEMBRO DE 2019, que durante 10 min serão dados lances livres, abertos e 

sucessivos, sendo que havendo lances nos últimos 2 min da disputa, a etapa será 

automaticamente prorrogada por mais 2 minutos. Quando não houver novo lance, passados os 2 

min últimos, o sistema encerrará a competição.  
 Por força da Resolução Administrativa nº 43 de 19 de dezembro de 2017 do – TCM-PA, 

(TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS – PA), as empresas participantes que sagrar-se 
vencedoras do certame, devem ter certificado digital - PJ, para assinatura de contratos, validando-
se o elemento “sujeito” do ato administrativo e garantindo a autoria dos signatários do documento.  

1.2 – Integram este ato convocatório os seguintes anexos: 

ANEXO I - Termo de referência; 
ANEXO II - Exigências para habilitação; 

ANEXO III - Modelo Formulário de apresentação de proposta; 

ANEXO IV- Modelo de Declaração Conjunta. Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (Lei Com. Nº 

123/06); Cumprimento Pleno dos Requisitos de Habilitação (Lei n 10.520/02); Não emprega menor (inc. V, 

art. 27, Lei nº 8.666/93); Inexistência de Fato Superveniente Impeditivo de Habilitação (§ 2º, art. 32, Lei nº 

8.666/93).  

ANEXO V – Minuta de Contrato. 

 

 

 
2. DA FORMALIZAÇÃO E AUTORIZAÇÃO:                                                

http://www.portaldecompraspublicas.com.br/
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2.1. Esta Licitação encontra-se formalizada e autorizada através do Processo Administrativo N° 186/2021, 
e destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da isonomia e a selecionar a proposta 
mais vantajosa para a Administração Pública e será processada e julgada em estrita conformidade com os 
princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da 
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo de que lhe 
são correlatos.  
 
 
 
3– DO OBJETO 
 

3.1 – O presente processo versa sobre procedimento licitatório, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, 
INSUMOS E NUTRIÇÃO ENTERAL, destinado o fortalecimento das ações de atenção 
primária, média e alta complexidade e decisões judiciais do município de Redenção/PA, a fim 

de atender as necessidades públicas no que concernem as demandadas, tendo em vista que são 
medicamentos de uso contínuos, ficando adstrita a Lei Federal 10.520/2002 e subsidiariamente à Lei 
Federal 8.666/93, Lei 123/06, Decreto 10.024/2019 Decreto Municipal 091/2020. As especificações, 
quantitativos encontram-se descritos no Anexo I – Termo de Referência  ao Edital E MODELO DE 
PROPOSTA – ANEXO III. 
 
3.2. – Todos os medicamentos, nacionais ou importados, devem constar, nos rótulos e bulas, todas as 
informações em língua portuguesa. Ou seja: número do lote, data de fabricação, validade, nome do 
responsável técnico, número do registro de acordo com a legislação sanitária e nos termos do artigo 31 do 
Código de Defesa do Consumidor, dentre outros. 
 
3.3. – Caso as embalagens sejam hospitalares, deverão ser encaminhadas quantidades suficientes de 
bulas, permitindo a dispensação fracionada. 
 
3.4. – Os medicamentos, insumos e materiais descartáveis deverão ser certificados pela Agência Nacional 
de Vigilância Sanitária (ANVISA) e outras agências reguladoras afim. 
 
3.5 – A licitante, fica proibido, subcontratar total ou parcial o OBJETO, a associação do contratado com 
outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação, não 
admitidas no edital e no contrato (Art. 78, VI, da Lei 8.666/93). 
 
4 – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 
4.1 –  A  contratação ocorrer ainda neste exercício, às respectivas despesas decorrentes da contratação, 
objeto desta licitação, as despesas resultantes desta contratação serão suportas pela dotação 
orçamentária: 
 

 

DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS 

 

20 - Seguridade Social 

Fundo Municipal de Saúde 

Assistência Hospitalar e Ambulatorial de Média e Alta Complexidade e/ou 

10.302.0210.2338 - Atenção Básica de Saúde e/ou 

10.301.1209.2058 - Manutenção do Centro de Atendimento farmacêutico – CAF e/ou 

10.305.0200.2064 - Enfrentamento de Emergência de Saúde Pública COVID-19 

3.3.90.30.00 – Material de Consumo e/ ou 
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3.3.90.91.00 – Sentenças Judicias 

0.1.33/002.001, 0.1.40/002.001 ou 0.1.29/002.001; 0.1.29/002.003 – Recursos Próprios/SUS e/ou: 

Fonte de Recursos: 10010000 - Recursos Extraordinários/Ordinários; 12130000 – Transferências do 

SUS/Estado; 12140000 – Transferências do SUS/FNS-Bloco de Custeio – Recursos do 

SUS/Próprios/COVID-19 

 

 

5– DISPOSIÇÕES PRELIMINARES                                                                

 
5.1 – O pregão eletrônico será realizado em sessão pública, por meio de sistema eletrônico que promova 
a comunicação pela INTERNET, mediante condições de segurança, utilizando-se, para tanto, os recursos 
da criptografia e autenticação em todas as suas fases. A partir do horário previsto no Edital, a sessão 
pública na internet será aberta por comando do Pregoeiro(a) com a utilização de sua chave de acesso e 
senha. 
 
6– CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 
 
6.1 - Poderá participar desta licitação qualquer empresa legalmente constituída, especializada no ramo, 
desde que satisfaça às exigências deste edital e devidamente cadastradas no portal da Confederação 
Nacional dos Municípios. Site www.portaldecompraspublicas.com.br. 
 
6.2. Não poderá participar desta licitação a empresa que: 
 
a) estiver impedida ou temporariamente suspensa de participar em licitação ou contratar com a 
Administração Pública Federal, Estadual ou Municipal, salvo se comprovar a sua reabilitação; 
b) incidir no estipulado no art. 9º da Lei n.º 8.666/93; 
c) estiver incluída no Cadastro de Fornecedores impedidos de licitar e contratar com a Administração 
Pública Municipal de Redenção-Pa.; 
d) incorrer em outros impedimentos previstos em lei. 
 
6.3. A participação no pregão dar-se-á por meio da digitação da senha relativa ao licitante e subsequente 
encaminhamento de proposta de preço nas datas e horários previstos neste Edital, exclusivamente por 
meio do sistema Eletrônico. 
 
7 – DO CREDENCIAMENTO NO APLICATIVO PORTALDECOMPRAS PÚBLICAS.COM.BR 
 
7.1 – Para acesso ao sistema eletrônico, os interessados em participar do Pregão deverão dispor de um 
cadastro prévio, adquirindo login e senhas pessoais (intransferíveis), obtidas junto a Confederação 
Nacional dos Municípios pelo website: www.portaldecompraspublicas.com.br. 
 
7.2– Os licitantes serão atribuindo poderes para formular lances de preços e praticar todos os demais atos 
e operações no Sistema de Licitações de Pregão Eletrônico. Sendo sócio proprietário ou dirigente da 
empresa proponente, deverá apresentar cópia do respectivo estatuto ou contrato social, no qual estejam 
expressos poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura; 
 
7.3 – É de exclusiva responsabilidade do usuário o sigilo da senha, bem como seu uso em qualquer 
transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo à Prefeitura Municipal de 
Redenção-PA e ao Portal da CNM – Confederação Nacional dos Municípios, a responsabilidade por 
eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros. O credenciamento junto 
ao sistema eletrônico implica a responsabilidade legal do licitante e de seu representante legal pelos atos 
praticados e a presunção de capacidade técnica para realização das transações inerentes ao pregão 
eletrônico; 
 

http://www.portaldecompraspublicas.com.br/
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/
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7.4 – O login e a senha poderão ser utilizados em qualquer pregão eletrônico, salvo quando canceladas 
por solicitação do credenciado, por iniciativa desta Prefeitura Municipal de Redenção-PA e Portal 
www.portaldecompraspublicas.com.br, devidamente justificada, ou em virtude de sua inabilitação. 
 
7.5 - Os fornecedores credenciados interessados em participar do pregão eletrônico, deverão enviar suas 
propostas de preços, utilizando, para tanto, exclusivamente, o sistema eletrônico, sendo consideradas 
inválidas as propostas apresentadas por quaisquer outros meios; 
 
7.6 – O representante credenciado observará as condições do Edital, disponível na lista de editais, 
observará as condições e exigências previstas e condicionantes do objeto do certame, manifestará, em 
campo próprio do sistema, o pleno conhecimento e atendimento às exigências de habilitação prevista 
neste edital e inserirá sua proposta inicial para o objeto deste certame, até a data e horário previsto no 
preâmbulo deste ato convocatório; 
 
7.7 – A empresa licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no 
sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances; 
 
7.8 – Caberá à empresa licitante acompanhar todas as operações no sistema eletrônico durante a sessão 
pública do pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da 
inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão; 
 
8– DA PROPOSTA DE PREÇOS E INCLUSÃO NO SISTEMA 
 
8.1. A inclusão da proposta pressupõe o pleno conhecimento e atendimento às exigências de habilitação 
previstas no edital e seus anexos;  
 
8.2. Os licitantes deverão inserir suas propostas iniciais dentro do sistema até a data e horários definidos 
no item 1.0 deste edital. Para inserção de suas propostas iniciais, os licitantes deverão observar 
rigorosamente a descrição e quantidade de fornecimento dos materiais constantes no Anexo I do presente 
Edital; 
 
8.3. Ao apresentar sua proposta e ao formular lances, o licitante concorda especificamente com as 
seguintes condições: 
 
8.3.1. Razão social, CNPJ/MF, endereço completo, CEP, e-mail e telefone do licitante, bem como conta - 
corrente, nome e número da agencia bancária pela qual ocorrerá o crédito dos pagamentos a serem 
efetuados pelo Município de Redenção-PA., na hipótese de sagrar-se vencedora desta licitação; 
 
8.3.2. Constar Preços unitários e total por item, em Real, utilizando-se apenas duas casas decimais após a 
vírgula, expressos em algarismos arábicos, de forma clara e precisa, limitado rigorosamente ao objeto 
desta licitação, sob pena de desclassificação, sem alternativas de preços ou qualquer outra condição que 
induza o julgamento a ter mais de um resultado, ficando estabelecido desde já, que na hipótese de 
divergência entre um e outro, o Pregoeiro adotará o preço unitário para fins de apuração do real valor da 
proposta; 
 
8.3.3. Na sua Proposta deverá conter todas as informações necessárias à perfeita caracterização dos 
materiais ofertados, em Língua Portuguesa e, quando for o caso, deverá ser indicada a marca, modelo, 
referência, tipo e prazo de garantia do produto ofertado, observadas as especificações mínimas contidas 
neste edital; 
 
8.3.3.1. Informações como: marca, modelo/referência deverão constar do campo próprio do sistema, 
devendo, quando forem solicitadas no instrumento convocatório outras informações 
julgadas necessárias e pertinentes, serem prestadas no campo “Informações Adicionais” do formulário 
proposta do sistema eletrônico e na proposta escrita; 

http://www.portaldecompraspúblicas.com.br/
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8.3.4. A licitante poderá incluir em sua proposta dados de caráter exclusivamente técnicos sobre o item 
ofertado, bem como informações que não constem em seu catálogo, entretanto, necessárias ao 
julgamento objetivo, conforme especificações do material solicitado; 
 
8.3.5. O prazo de validade da proposta não pode ser inferior a 60 (Sessenta) dias consecutivos da data 
da sessão de abertura desta licitação, em caso de omissão do licitante, considerar-se-á o prazo mínimo 
exigido; 
 
8.3.6. Nos preços ofertados deverão estar inclusos o lucro pretendido e todos os custos decorrentes da 
operação de venda dos materiais, objeto desta licitação, tais como transporte, mão-de-obra, impostos, 
encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, embalagens, prêmios de seguro, 
fretes, e outras despesas incidentes ou necessárias à efetivação do cumprimento das obrigações 
decorrentes do presente Pregão; 
 
8.3.7. Os preços propostos serão, para todos os efeitos legais, de exclusiva responsabilidade do licitante, 
não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração dos mesmos, sob alegação de erro, omissão ou 
qualquer outro pretexto; 
 
8.4. O Pregoeiro poderá, caso julgue necessário, solicitar mais esclarecimentos sobre a composição dos 
preços propostos; 
 
8.5. Após apresentação da proposta, não caberá desistência, salvo por motivo justo decorrente de fato 
superveniente e aceito pelo Pregoeiro; 
 
8.6. É permitido às empresas licitantes apresentarem propostas para um, alguns ou todos os itens, objeto 
do presente Edital; 
 
8.7.  Os preços a serem praticados como parâmetro de referência terão como base o preço médio da 
pesquisa de mercado feito pelo departamento de compras da Secretaria Municipal de Saúde. 
  
9- DA ABERTURA E DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS VIA SISTEMA 
 
9.1 – Na data e horários previstos no preâmbulo deste edital serão abertas as propostas de preços, 
passando ao pregoeiro a avaliar a aceitabilidade das mesmas, verificando a sua conformidade com os 
requisitos estabelecidos neste instrumento convocatório;    
 
9.2 – Serão DESCLASSIFICADAS as propostas que: 
 
9.2.1 – Forem elaboradas em desacordo com os termos deste Edital e de seus anexos, que sejam 
omissas ou que apresentem irregularidades insanáveis. A desclassificação de proposta será sempre 
fundamentada e registrada no sistema pelo Pregoeiro, possibilitando assim o acompanhamento em tempo 
real por todos os participantes; 
 
9.3 – Se opuserem a quaisquer dispositivos legais vigentes, mormente no que tange aos aspectos 
tributários; 
 
9.4 – Ofertarem materiais com características que não atendam às especificações técnicas básicas 
indicadas nos Anexos I deste Edital; 
 
9.5 – Que contiverem preços condicionados a prazos, vantagens de qualquer natureza ou descontos não 
previstos neste pregão, inclusive financiamentos subsidiados ou a fundo perdido; 
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9.6 – Que forem omissas, vagas, apresentarem irregularidades ou defeitos capazes de dificultar o 
julgamento, bem como as que apresentarem preços ou vantagens baseadas nas ofertas de outros 
licitantes; 
 
9.7 – Que após a fase de lances ou negociação, quando houver, permaneçam com seus preços unitários 
e total do (s) item (s) e ou lote (s),  superiores aos preços atestados pela Administração como sendo os de 
mercado; 
 
9.8 – Se a proposta ou lance de menor valor, não for aceitável, ou se o licitante desatender as exigências 
habilitatórias, o Pregoeiro examinará a proposta ou o lance subsequente, verificando a sua aceitabilidade 
e procedendo à sua habilitação, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de 
uma proposta ou lance que atenda ao edital; 
 
10– DA SESSÃO DE DISPUTA E DA FORMULAÇÃO DE LANCES 
 
10.1 – A partir do horário previsto no sistema, terá início a sessão pública do Pregão Eletrônico, com a 
divulgação das propostas de preços recebidas, passando o pregoeiro a avaliar a aceitabilidade das 
propostas; 
 
10.2 – Aberta a etapa competitiva, os representantes dos licitantes deverão estar conectados ao sistema 
para participar da sessão de lances. A cada lance ofertado o participante será imediatamente informado 
de seu recebimento e respectivo horário de registro e valor. 
 
10.3 – Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado e as regras de 
aceitação dos mesmos; 
 
10.4 – O licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele ofertado e registrado pelo 
sistema, utilizando apenas duas casas decimais após a vírgula sob pena de desclassificação do lance; 
 
10.5 – Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e 
registrado em primeiro lugar; 
 
10.6 – Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do 
menor lance registrado. O sistema não identificará o autor dos lances aos demais participantes; 
 
10.7 – Após a disputa de cada item, ocorrendo à situação de empate prevista nos artigos 44 e 45, da Lei 
Complementar nº. 123/06, alterado pela Lei Complementar 147/14 art. 43, o sistema eletrônico 
possibilitará, automaticamente, a condução pelo pregoeiro dos procedimentos para obtenção dos 
benefícios previstos para as ME’S e EPP’S; 
 
10.8 – Não ocorrendo o empate previsto no item 10.7 com relação aos benefícios concedidos as ME”s e 
EPP'S, o objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame; 
 
10.9 – A etapa de lances da sessão pública, prevista no edital, será encerrada mediante aviso de 
fechamento iminente dos lances, emitido pelo sistema eletrônico aos licitantes, após o que transcorrerá 
período de tempo de até trinta minutos, aleatoriamente determinado pelo sistema eletrônico, findo o qual 
será automaticamente encerrado o recebimento de lances; 
 
10.10 – No caso de haver desconexão do pregoeiro com o sistema eletrônico, no decorrer da etapa 
competitiva do pregão, o sistema poderá permanecer acessível aos licitantes para o recebimento dos 
lances, retomando o pregoeiro, quando possível, sua atuação no certame, sem prejuízo dos atos 
realizados; 
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10.11 – Quando a desconexão persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão do pregão será 
suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa aos participantes; 
 
10.12 – O sistema informará a proposta de menor preço imediatamente após o encerramento da etapa de 
lances ou, quando for o caso, após negociação e decisão do pregoeiro acerca da aceitação do lance de 
menor valor; 
 
10.13 – Após o encerramento da etapa de lances da sessão pública, o Pregoeiro poderá encaminhar pelo 
sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado lance mais vantajoso, para que seja 
obtida melhor proposta, observando o critério de julgamento, não se admitindo negociar condições 
diferentes daquelas previstas no Edital; 
 
10.14 – Caso a empresa detentora da melhor proposta venha a ser desclassificada ou inabilitada, o 
pregoeiro examinará as ofertas subsequentes e a qualificação dos licitantes na ordem de classificação e 
assim sucessivamente até a apuração de uma que atenda ao edital, sendo o respectivo licitante declarado 
vencedor; 
 
10.15 – Constatado o atendimento das exigências fixadas no edital, o(s) licitante(s) será(ao) declarado(s) 
vencedor(es) do certame, sendo-lhe adjudicado o objeto; 
 
11 – DA LEI DA MICRO E PEQUENA EMPRESA                                                                       
 
11.1 - Nos termos dos artigos da Lei Complementar nº. 123/06, alterado pela Lei Complementar 147/14 
art. 43, após a classificação final dos preços propostos, como critério de desempate, será dada preferência 
à contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte, desde que o menor preço ofertado 
não seja de uma microempresa ou empresa de pequeno porte. 
 
11.2 - O empate mencionado no caput deste item será verificado na situação em que a proposta 
apresentada pela microempresa ou empresa de pequeno porte seja igual ou até 5% (cinco por cento) 
superior à proposta mais bem classificada, ocasião na qual proceder-se-á da seguinte forma: 
11.3 - A microempresa ou empresa de pequeno porte melhor classificada, de acordo com o disposto, 
poderá, no prazo de 05 (cinco) minutos após o encerramento dos lances, sob pena de preclusão, 
apresentar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, situação em que será 
adjudicado em seu favor o objeto licitado. 
 
11.4 - Não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma do subitem, 
serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na situação definida no subitem 11.1, 
na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito. 
 
11.5 - No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno 
porte que se encontrem no intervalo estabelecido, será realizado sorteio entre elas para que se identifique 
aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta. 
 
11.6 - Na hipótese da não-contratação nos termos previstos nos subitens anteriores, o objeto licitado será 
adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame, na própria sessão pública, após 
verificação da documentação de habilitação. 
 
11.7 - As microempresas e empresas de pequeno porte deverão apresentar toda a documentação exigida 
para efeitos de habilitação, sob pena de inabilitação, ainda que essa apresente alguma restrição. 
 
11.8 - Havendo alguma restrição na documentação para comprovação da regularidade fiscal será 
assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da declaração de vencedor do certame, 
prorrogáveis por igual período, a critério da Administração Pública, para a regularização da documentação, 
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pagamento ou parcelamento do débito, devendo a empresa interessada apresentar as respectivas 
certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa. 
 
11.9 - A não-regularização da documentação no prazo previsto implicará decadência do direito à 
contratação, sem prejuízo das sanções previstas deste Edital, sendo facultado à Administração convocar 
para nova sessão pública os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para contratação, ou 
revogar a licitação. 
 
12 – DO ENVIO DOS DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO E DA PROPOSTA DE PREÇOS 
DETALHADA DO DETENTOR DA MELHOR OFERTA. 
 
12.1 – Imediatamente após o encerramento da etapa de lances, da sessão pública virtual, o detentor da 
melhor oferta deverá encaminhar uma prévia da documentação devidamente exigida de habilitação e 
Proposta de Preços devidamente ajustada em conformidade com o lance eventualmente ofertado com as 
especificações técnicas do objeto conforme o ANEXO I em conformidade como o edital sob pena de 
desclassificação da empresa, escaneados e anexados em campo próprio no Portal de Compras Públicas. 
 
12.3 - Todos os documentos exigidos para habilitação deverão estar no prazo de validade do dia da 
licitação, sob pena de Desclassificação. Caso o órgão emissor não declare a validade do documento, esta 
será de 90 (noventa) dias contados a partir da data de emissão. 
 
12.4 – O Detalhamento da Proposta de Preços deverá ser apresentado datilografado ou digitado, 
contendo a razão ou denominação social, o número do CNPJ, endereço completo, telefone, fax, telefone 
para contato, endereço eletrônico (e-mail), no da conta corrente, agência e respectivo Banco, prazo de 
validade da Proposta, Prazo de garantia e prazo de entrega redigida com clareza, sem emendas, rasuras, 
borrões não ressalvados, acréscimos ou entrelinhas, todas as folhas rubricadas, devidamente datada e 
assinada pelo representante legal da empresa (se Procurador acompanhado da respectiva Procuração) e 
conter expressamente as informações exigidas no respectivo anexo. 
 
13 – DA  HABILITAÇÃO DO LICITANTE SERÁ AFERIDA POR INTERMÉDIO DOS SEGUINTES 
DOCUMENTOS:  
 
13.1  ANEXO II - Exigências para habilitação: 

 HABILITAÇÃO JURÍDICA; 

 REGULARIDADE FISCAL; 

 QUALIFICAÇÃO TÉCNICA. 
 
 
14 – DAS DECLARAÇÕES:                                                           

 
14.1    Modelo de Declaração Conjunta. Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (Lei Com. Nº 

123/06); Cumprimento Pleno dos Requisitos de Habilitação (Lei n 10.520/02); Não emprega menor (inc. V, 

art. 27, Lei nº 8.666/93); Inexistência de Fato Superveniente Impeditivo de Habilitação (§ 2º, art. 32, Lei nº 

8.666/93), MODELO (ANEXO IV)   

14.2 - Serão inabilitadas as empresas licitantes que não apresentarem os documentos elencados neste 
item. 
 
14.3 - Toda documentação apresentada com cópia extraída do Diário Oficial da União deverá ter o seu 
texto iluminado com caneta própria e a indicação do item correspondente; 
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14.4 - Caso não seja habilitada a licitante classificada em primeiro lugar, será verificada a habilitação da 
licitante classificada em segundo lugar, e assim sucessivamente, até que se obtenha uma licitante que 
atenda às condições de habilitação (art. 48, § 2º do Decreto nº 10.024/2019). 
 
14.5 - As certidões deverão conter expressamente o prazo de validade, ou quando ausentes será 
considerada válida por um período de 90 (noventa) dias corridos, a contar da data da sua emissão pelo 
órgão expedidor, salvo disposição legal em contrário comprovada pelo proponente 
 
14.6 - Os documentos necessários para habilitação, quando enviados ao pregoeiro, deverão ser 
apresentados em original, ou por qualquer processo de cópia autenticada por cartório ou mediante cotejo 
das cópias com os originais pelo pregoeiro ou por membro da equipe de apoio ou publicação em órgão de 
imprensa oficial. 
 
15– DOS RECURSOS E IMPUGNAÇÕES 
 
15.1 – As impugnações devem ser feitas exclusivamente no site www.portaldecompraspublicas.com.br em 
até 03 (três) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública. Qualquer pessoa física ou 
jurídica poderá propor impugnação do ato convocatório do Pregão Eletrônico. Não serão aceitas 
impugnações enviada por e-mail; 
 
15.2 – Caberá o Pregoeiro (a) decidir sobre a impugnação, no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas; 
 
15.3 – Acolhida a impugnação contra o ato convocatório e ultimadas as providências dela decorrentes, 
será definida e publicada pelo Pregoeiro nova data para realização do certame; 
 
15.4 – Declarado (s) o (s) vencedor (es), qualquer licitante poderá, durante a sessão pública, de forma 
imediata e motivada, em campo próprio do sistema, manifestar sua intenção de recorrer, sendo-lhe (s) 
concedido prazo de 03 (três) dias úteis para apresentar as razões do recurso, ficando os demais licitantes, 
desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contra razões em igual prazo, que começará a contar 
do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à 
defesa dos seus interesses; 
 
15.5 – A falta de manifestação imediata e motivada do licitante quanto à intenção de recorrer, nos termos 
do item anterior, importará na decadência deste direito, promovendo o Pregoeiro a adjudicação do objeto 
ao (s) licitante (s) declarado (s) vencedor (es); 
 
15.6 – O acolhimento do recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 
aproveitamento; 
 
15.7 – Não será concedido prazo para recursos sobre assuntos meramente protelatórios ou quando não 
justificada a intenção de interpor o recurso pelo proponente. 
 
15.8 – Não serão conhecidas as impugnações e os recursos apresentados fora do prazo legal e/ou 
subscritos por representante não habilitado legalmente ou não identificado no processo para responder 
pelo proponente, ou enviados via e-mail; 
 
15.9 – Decairá do direito de impugnar os termos deste edital, o licitante que o tendo aceito sem objeção, 
venha a apontar, depois da abertura das propostas de preços, falhas ou irregularidades que o viciarem, 
hipótese em que tal comunicação não terá efeito de recurso; 
 
15.10 – Os recursos e contrarrazões de recurso, bem como impugnação do edital, deverão ser feitos 
exclusivamente no aplicativo do site www.portaldecompraspublicas.com.br. 
 

http://www.portaldecompraspublicas.com.br/
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/
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15.11 – O acompanhamento dos resultados, impugnações, recursos e atas pertinentes a este Pregão, 
poderão ser consultados no endereço: www.portaldecompraspublicas.com.br,  que será atualizado a cada 
nova etapa constante no edital; 
 
16 – DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 
 
16.1.– Inexistindo manifestação recursal, o Pregoeiro adjudicará o objeto da licitação ao licitante vencedor, 
com a posterior homologação do resultado pela Autoridade Competente; 
 
16.2 – Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente 
adjudicará o objeto e homologará o procedimento licitatório, sendo o adjudicatário convocado para assinar 
o contrato, no prazo previsto neste edital; 
 
16.3 – Homologado o resultado desta licitação,  respeitada a ordem de classificação dos fornecedores,  
convocará os interessados para que retire a nota de empenho nas condições estabelecidas; 
 

17 – DA GARANTIA                                                                                                                       . 

 

17.1 - O prazo de garantia  será o apresentado pelos fabricantes e os casos omissos serão regidos pelo 

Código de Defesa do Consumidor Lei nº. 8.078/90. 

 

18 - DA INALTERABILIDADE DO OBJETO 
 
18.1 – É vedado o recebimento de produtos ou serviços que possuam marca ou características diversas 
das constantes na licitação e na proposta, bem como descaracterize de qualquer forma o objeto licitado, 
salvo por ocorrência de fato superveniente ou por motivo de força maior, devidamente justificado, e aceito 
pela Administração. 
 
19 – DO PRAZO DE ENTREGA E DO RECEBIMENTO   
 
19.1. O prazo de entrega dos Medicamentos e materiais não poderão ser superiores ao estipulado no 
Anexo I do Presente Edital; 
 
19.2. O prazo de validade/garantia, não poderão ser inferiores ao estipulado no Anexo I do Presente 
Edital. 
 
20 - DO RECEBIMENTO DO PRODUTO LICITADO                                                                  .                                                                                            
 
20.1  O fornecedor deverá se comprometer a providenciar a entrega dos medicamentos no prazo máximo 
de 15 (quinze) dias a partir da Nota de Empenho. 

 
20.2 Os medicamentos, insumos e materiais quando da entrega, deverão ter a data de fabricação 
recente, sendo no máximo de 06 (seis) meses; e validade de no mínimo 18 (dezoito) meses, sendo 
que ambos os prazos terão por data referencial o recebimento definitivo pela CONTRATADA. 
 
20.3 As entregas dos medicamentos, descartáveis e insumos deverão ser realizadas no local indicado na 
Autorização de Fornecimento – AF, em dias úteis no horário das 08:00 as 14:00 ou, excepcionalmente, em 
outro horário determinado pela SMS, estabelecida a Av. Alceu Veronese n. 253 – Alto Paraná – CEP 
68552-210 – Redenção/PA. 
 
20.4 Marcas e Patentes - todos os itens especificados neste Pedido de compra deverão conter a 
indicação de marca e patente do produto. Não será de forma nenhuma aceito produto sem a indicação da 
marca, seja impressa ou fresada e estar de acordo com o pedido. 

http://www.portaldecompraspublicas.com.br/
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20.5 Embalagem - o material deve ser entregue na embalagem original, em perfeito estado, sem sinais 
de violação, sem aderência ao produto, umidade, sem inadequação de conteúdo, identificadas, nas 
condições de temperatura exigida em rótulo, e com o número do registro emitido pela ANVISA/Ministério 
da Saúde. 

 
20.6 Rotulagens e bulas - Todos os materiais, nacionais ou importados, devem constar, nos rótulos e 
bulas, todas as informações em língua portuguesa. Ou seja: número de lote, data de fabricação, validade, 
nome do responsável técnico, número do registro de acordo com a Legislação Sanitária e nos termos do 
artigo 31 do Código de Defesa do Consumidor, dentre outros. 
 
21– DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 
(Art. 66; 71º, Lei 8.666/93) e (Art. 4º, XIII, Lei 10.520/2002) 

2.1.  As obrigações da Contratada e Contratante são as constantes no Termo de Referência. 

22 – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
 
(Art. 7º, Lei 10.520/2002), (Incisos XVII, XVIII, XIX e XX do Art. 11; Art. 86, 87 e 88 Lei 8.666/93). 
 
22.1 - Pela inexecução total ou parcial das obrigações assumidas, o CONTRATANTE poderá garantida a 
defesa prévia da CONTRATADA, rescindir o contrato, e, segundo a gravidade da falta cometida; comete 
infração administrativa nos termos da Lei n.º 8.666/1993 e da Lei n.º 10.520/2002, a CONTRATADA que: 
 
a) Executar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência desta contratação; 
b) Ensejar o retardamento da execução do objeto; 
c) Fraudar na execução do Contrato; 
d) Comportar-se de modo inidôneo; 
e) Cometer fraude fiscal; 
f) Não mantiver a proposta. 
 
22.2. Também ficam sujeitas às penalidades do Art. 87, III e IV e da Lei 8.666/1993, a CONTRATADA que: 
 
22.3. Tenha sofrido condenação definitiva por praticar, por meio doloso, fraude fiscal no recolhimento de 
quaisquer tributos; 
Tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; 
Demonstre não possuir idoneidade para contratar com a SMS em virtude de atos ilícitos praticados. 
 
Pela inexecução total ou parcial deste Contrato, incluindo as hipóteses constantes do subitem 22.1 a 
CONTRATANTE poderá garantida a prévia defesa, aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções, 
segundo a gravidade da falta cometida: 
 
 

I. Advertência escrita: quando se tratar de infração leve, a juízo da fiscalização, no caso de 
descumprimento das obrigações e responsabilidades assumidas neste Contrato ou, ainda, no 
caso de outras ocorrências que possam acarretar prejuízos à CONTRATANTE, desde que 
não caiba a aplicação de sanção mais grave; 

 
II. Multas: 

 
a) Multa moratória de 0,03% (três centésimos por cento) por dia sobre o valor dos produtos 

entregues com atraso. Decorridos 30 (trinta) dias de atraso, a CONTRATANTE poderá decidir pela 
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continuidade da aplicação da multa ou pela rescisão contratual, em razão da inexecução do 
objeto. 

b) Multa compensatória de 5% (cinco por cento) pela não manutenção das condições de 
habilitação e qualificação exigidas no instrumento convocatório, a qual será calculada sobre o 
valor total da parcela não adimplida do Contrato. 

c) Multa compensatória de 10% (dez por cento) aplicada de forma proporcional à obrigação 
inadimplida, em caso de rescisão por inexecução parcial do objeto. 

d) Multa compensatória de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do Contrato, no caso de 
rescisão por inexecução total do objeto. 

 
III. Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a Secretaria 

Municipal de Saúde, pelo prazo não superior a 2 (dois) anos; 
 

IV. Impedimento de licitar e contratar com o ente federado do órgão/entidade CONTRATANTE e 
descredenciamento do respectivo sistema local de cadastramento de fornecedores a que se 
refere o inciso XIV do art. 4º da Lei nº. 10.520/02, pelo prazo de até 5 (cinco) anos; 

 
V. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Secretaria Municipal de Saúde 

enquanto perdurarem os motivos que determinaram sua sanção ou até que seja promovida a 
sua reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a sanção, que será concedida 
sempre que a CONTRATADA ressarcir a SMS pelos prejuízos resultantes e após decorrido o 
prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior. 

 
22.4. A aplicação de quaisquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que 
assegurará o contraditório e a ampla defesa à CONTRATADA, observando-se o procedimento previsto na 
Lei 8.666/1993. 
 
22.5. A autoridade competente, quando da aplicação e dosimetria das sanções, levará em consideração, 
na fixação do percentual da sanção aplicável, dentre os limites máximos e mínimos abstratamente 
previstos à hipótese, a gravidade e recorrência da conduta do infrator, a suficiência à reprimenda da 
infração, o oferecimento de risco ao usuário, o caráter educativo/pedagógico da pena, bem como o dano 
causado à CONTRATANTE, observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 
 
22.6. As penalidades de multa oriundas de fatos diversos serão consideradas independentes entre si. 
 
22.7. As sanções de multa podem ser aplicadas à CONTRATADA juntamente com a de advertência, 
suspensão temporária e a declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a SMS da 
CONTRATANTE. 
 
22.8. As penalidades serão obrigatoriamente registradas pela CONTRATANTE, com vistas à publicidade 
dos atos praticados pela SMS. 
 
23– DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
 
(Art. 40, inciso XVI, alínea a, b, c, d e e; Lei 8.666/93). 
 
23.1 - O pagamento referente ao objeto desta contratação, fornecidos pela empresa vencedora do 
certame licitatório deverá ser efetuado em até 30 (trinta) dias após o recebimento da mercadoria e 
emissão da competente nota fiscal, através de transferência eletrônica ou depósito em conta. 
  
23.2 - A cada Nota Fiscal apresentada a contratada deverá apresentar os seguintes documentos:  
 

a) Certidão Negativa de Tributos Municipais do domicílio ou sede da empresa;  
b) Certidão de Regularidade do FGTS - CRF;  
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c) Certidão Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União;  
d) Certidão Negativa de Débitos Tributários (CNDT). 

 
O pagamento será efetuado mediante transferência eletrônica ou depósito bancário na conta da 
CONTRATADA. 
 
23.3 - O pagamento será efetuado somente após as Notas Fiscais/Faturas serem conferidas, aceitas e 
atestadas pelo setor de recebimento, obrigando-se a empresa a manter sua regularidade fiscal e 
trabalhista exigidas na licitação. 
 
23.4 - É vedada a realização de pagamento antes da execução do objeto ou se o mesmo não estiver de 
acordo com as especificações exigidas. 
 
23.5 – Deverão ser apresentadas no ato da entrega dos itens/produtos, as Notas Fiscais/Faturas, emitidas 
em 02 vias, em favor da: – Secretaria Municipal de Saúde, CNPJ Nº: 11.190.128/0001-81, Endereço: Av. 
Alceu Veronese, nº 253, Alto Paraná, CEP: 68.550-292 - Redenção-PA, com a Identificação do Banco 
(código), da Agência Bancária, do Número da Conta Bancária, para fins de pagamento após a entrega 
total dos itens/produtos de acordo com a nota de empenho, bem com, das correções fiscais e contábeis, 
se for o caso. 
 
23.6 - Acompanhado da(s) Nota(s)/Fatura(s) obrigatoriamente deverá seguir em anexo cópia da Nota de 
Empenho. 
 
23.7 - No caso da(s) Nota(s) Fiscal(ais)/Fatura(s) apresentarem erros ou dúvidas quanto à exatidão ou 
documentação, a CONTRATANTE se reservará o direito de pagar apenas a parcela não controvertida no 
prazo fixado para pagamento, ressalvado o direito da futura CONTRATADA de representar cobrança, as 
partes controvertidas com  as devidas justificativas, nestes casos, a CONTRATANTE, terá o prazo de até 
5 (cinco) dias úteis, a partir do recebimento efetuar análise e posterior liquidação/pagamento. 
 
23.8 – No caso de incorreção nos documentos apresentados, inclusive na nota fiscal, serão os mesmos 
devolvidos a contratada para as correções necessárias, não respondendo a Secretaria Municipal de 
Saúde por quaisquer encargos resultantes de atrasos na liquidação do pagamento.  
 
23.9 - A Secretaria Municipal de Saúde não efetua pagamento antecipado, não sendo considerados os 
itens das propostas que assim se apresentarem. 
 
23.10 - Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha concorrido 
de alguma forma para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira devida pela 
CONTRATANTE, entre a data acima referida e a correspondente ao efetivo pagamento da parcela, ser a 
seguinte: 
 
 

EM = I x N x VP  
Onde:  
EM = Encargos moratórios;  
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;  
VP = Valor da parcela a ser paga.  
I = Índice de compensação financeira = 0,0001644, assim apurado:  
I = (TX) 365 I = (6/100) 365 I = 0,0001644 TX = Percentual da taxa anual = 6%.  

 
23.11 - A compensação financeira prevista nesta condição será incluída na fatura do mês seguinte ao da 
ocorrência. 
 



 
                     

PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO 
  EXERCÍCIO/2021 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Av. Guarantã, 600, Vila Paulista, Redenção-PA – licitacao@redencao.pa.gov.br               Página 14 de 57 
 

 

23.12 - O presente critério aplica-se aos casos de compensações financeiras por eventuais atrasos de 
pagamentos e aos casos de descontos por eventuais antecipações de pagamento. 
 
23.13 - A CONTRATADA fica obrigada a aceitar na mesma condição contratual, os acréscimos ou 
supressões que se fizerem necessários no fornecimento dos produtos, até 25% (vinte e cinco por cento) 
do inicialmente estipulado no CONTRATO.  
  
23.14 - Do reequilíbrio econômico financeiro – pode ser concedido nos casos que resultem em 
onerosidade comprovadamente excessiva para qualquer das partes, objetivando a manutenção do 
equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis, ou 
previsíveis, porém de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, 
ou, ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando álea econômica 
extraordinária e extracontratual, desde que devidamente demonstradas pelas partes, Art. 65, alínea “d”, 
Lei 8.666/93.  
 
23.15 - Os preços ajustados poderão ser reajustados, mediante requerimento da CONTRATADA, após 
decorrido um ano a contar da data do termo inicial do contrato, mediante análise da variação dos preços 
de referência, indicados pelas Secretarias Municipais ou através de índice nacional de preços ao 
consumidor – INPC, ficando a cargo da CONTRATANTE optar pela escolha mais vantajosa para a 
Administração Pública. 
 
24– DO FORO 
 
24.1 – O Foro da Comarca de Redenção Estado do Pará fica eleito para solucionar as questões atinentes 
a esta licitação ou a atos dela decorrentes, não prevalecendo qualquer outro, por mais privilegiado que 
seja. 
 
25 – DO REGULAMENTO OPERACIONAL DO CERTAME 

25.1 – CONDUÇÃO DO CERTAME 

25.1.2 –  O certame será conduzido pelo pregoeiro, que terá, em especial as seguintes atribuições: 
          I - coordenar o processo licitatório; 
         II - receber, examinar e decidir as impugnações e consultas ao edital, apoiado pelo setor responsável 
pela sua elaboração; 
        III - conduzir a sessão pública na internet; 
        IV - verificar a conformidade da proposta com os requisitos estabelecidos no instrumento 
convocatório; 
        V - dirigir a etapa de lances; 
        VI - verificar e julgar as condições de habilitação; 
        VII - receber, examinar e decidir os recursos, encaminhando à autoridade competente quando 
mantiver sua decisão; 
        VIII - indicar o vencedor do certame; 
        IX - adjudicar o objeto, quando não houver recurso; 
        X - conduzir os trabalhos da equipe de apoio; e 
        XI - encaminhar o processo devidamente instruído à autoridade superior e propor a homologação. 
              
26 – DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
26.1 – Não serão admitidas por qualquer motivo, modificações ou substituições das propostas ou de 
quaisquer outros documentos, ressalvado o disposto na Lei Complementar 123/2006, alterado pela Lei 
Complementar 147/14 art. 43, no que diz respeito ao Estatuto Nacional da Microempresa e empresa de 
Pequeno Porte; 
 



 
                     

PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO 
  EXERCÍCIO/2021 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Av. Guarantã, 600, Vila Paulista, Redenção-PA – licitacao@redencao.pa.gov.br               Página 15 de 57 
 

 

26.2 – A CPL, na defesa do interesse do serviço Público e de acordo com a legislação vigente, reserva-se 
ao direito de anular ou revogar, no todo ou em parte, a presente licitação, nos termos do Decreto Municipal. 
 
26.3 – Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatório deverão ser encaminhados ao 
Pregoeiro até três (3) dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão pública, exclusivamente 
por meio eletrônico, via internet, no endereço indicado neste Edital; 
 
26.4 – Qualquer modificação no Edital implicará na divulgação destas pelo(s) mesmo(s) instrumento(s) de 
publicação em que se deu o texto original, reabrindo-se o(s) prazo(s) inicialmente estabelecidos, exceto 
quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas; 
 
26.5 – Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do 
certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil 
subseqüente, no mesmo horário e local anteriormente estabelecidos, desde que não haja comunicação do 
pregoeiro em contrário; 
 
26.6 – Na contagem dos prazos deste edital será excluído o dia de início e incluído o dia do vencimento, 
considerando o expediente normal no Município de Redenção-PA, no horário de expediente de  segunda-
feira às sextas-feiras das 08h00 às 14h00min; 
 
26.7– O desatendimento de exigências formais não essenciais, não importará no afastamento do licitante, 
desde que seja possível a aferição das suas qualificações e a exata compreensão da sua proposta, 
durante a realização da sessão pública de pregão; 
 
26.8– As normas que disciplinam este pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da 
disputa entre os interessados, sem comprometimento da segurança do futuro contrato; 
 
26.9– A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação; 
 
26.10– Os casos omissos, bem como as dúvidas suscitadas, serão resolvidos pela procuradoria Geral do 
Município e nos Princípios Gerais do Direito; 
 
26.11– É facultado ao pregoeiro, ou à autoridade superior, em qualquer fase da licitação, promover 
diligências com vistas a esclarecer ou a complementar a instrução do processo; 
 
26.12– A nulidade do processo licitatório induzirá à dos atos decorrentes; 
 
26.13– Se o licitante vencedor, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, não celebrar o 
contrato, o pregoeiro examinará as ofertas subsequentes e a qualificação dos licitantes, na ordem de 
classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma que atenda ao edital, sendo o respectivo 
licitante declarado vencedor; 
 
26.14–  Os proponentes intimados para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais deverão fazê-lo no 
prazo determinado pelo pregoeiro, sob pena de desclassificação/inabilitação. O pregoeiro reserva-se o 
direito de solicitar o original de qualquer documento, sempre que julgar necessário; 
 
26.15–  O pregoeiro poderá subsidiar-se em pareceres emitidos por técnicos ou especialistas no assunto 
objeto desta licitação; 
 
26.16–  O resultado da licitação será divulgado mediante aviso no mural e/ou site oficial da Prefeitura 
Municipal de Redenção-PA, bem como, no site oficial de compras da Confederação Nacional dos 
Municípios.  
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26.17– Este edital encontra-se à disposição dos interessados no site 
www.portaldecompraspublicascom.br, bem e no site oficial da Prefeitura  www.redencao.pa.gov.br/portal 
da transparência/licitações/transparência,  ou na CPL situada na rua Walterloo Prudente nº. 253 – 2º piso, 
Bairro Jardim Umuarama, CEP 68.550-000: no horário de segunda-feira à sextas-feiras em horário de 
expediente  das 08h00min às 14h00min; 
 

 
 

 
 
 

Redenção, 05 de outubro de 2021. 
 
 
 
 

 
João Lucimar Borges 

Secretário Municipal de Saúde 
Decreto nº 006/2021 

 
 

 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.prefeituraespigao.com.br/portal
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ANEXO I 
 

 

TERMO DE REFERÊNCIA (TR) 
 

Quadro de Cotação n. 01243/2021 

Processo 

Administrativo 

Licitatório 

No _____/2021 

Pregão  

Eletrônico 
No _____/2021 

Modalidade  

Aplicada 
Pregão Eletrônico – Menor Preço Por Item 

Objeto 
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (DESERTOS), INSUMOS E 

NUTRIÇÃO ENTERAL 

Interessado Secretaria Municipal de Saúde de Redenção/PA (SMS) 

Área de Interesse 

Fortalecimento das ações de atenção Primária, Média e Alta 

Complexidade 

Decisões judiciais 

Preço Médio 

Estimado 

R$ 804.438,01 (Oitocentos e quatro mil reais quatrocentos e 

trinta e oito mil e um centavos). 

Origem dos 

Recursos 
Fundo Municipal de Saúde 

 

 

1. DO OBJETO DA LICITAÇÃO 

 

1.1. Contratação de empresa na MODALIDADE DE PREGÃO ELETRÔNICO – 

MENOR PREÇO POR ITEM, para fins de AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, 

INSUMOS E NUTRIÇÃO ENTEREAL, DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES 

DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/PA, para o exercício 

de 2021, sejam de caráter ordinário ou judiciais, conforme quantitativos e descritivos 

estabelecidos neste TR. 

 

1.2. Os medicamentos e as nutrições enterais adquiridos, deverão está dentro da 

padronização seguida pelo órgão fiscalizador, conforme especificações técnicas e 

requisitos de controle de qualidade e condições adequadas de entrega, constantes deste 

TR. 
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1.3. Será vencedora a licitante que apresentar o menor preço por item dos produtos 

constantes da SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS/SERVIÇOS / DO QUADRO DE 

COTAÇÃO E DA LISTA COM MÉDIA DOS VALORES COTADOS n. 01243/2021, em 

anexo. 

 

2. DA ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO  

 

2.1. O objeto desse TR a ser adquirido deve apresentar as características e 

quantidades contidas e constantes na SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS/SERVIÇOS / DO 

QUADRO DE COTAÇÃO e LISTA COM MÉDIA DOS VALORES COTADOS n. 

01243/2021, em anexo. 

 

2.2. No tocante aos medicamentos e nutrições enterais, descriminados neste TR, fica 

expressamente definido que os mesmos deverão possui registro dos órgãos 

reguladores. 

 

2.3. Para todos os medicamentos e nutrições enterais, considerar o peso, a unidade, a 

qualidade e marca indicada na proposta vencedora serão pré-requisitos para o 

recebimento do objeto deste TR. 

 

2.4. Todos os medicamentos e nutrições enterais nacionais ou importados, devem 

constar, nos rótulos e bulas, todas as informações em língua portuguesa. Ou seja: 

número do lote, data de fabricação, validade, nome do responsável técnico, número do 

registro de acordo com a legislação sanitária e nos termos do artigo 31 do Código de 

Defesa do Consumidor, dentre outros. 

 

2.4.1. Caso as embalagens sejam hospitalares, deverão ser encaminhadas quantidades 

suficientes de bulas, permitindo a dispensação fracionada. 

 

2.5. Os medicamentos e nutrições enterais deverão ser certificados pela Agência 

Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) e outras agências reguladoras afins. 

 

2.6. Os medicamentos e nutrições enterais, deverão ser entregues novos, de primeiro 

uso, devidamente embalados e lacrados. 

 

2.7. Todos os medicamentos e nutrições enterais devem estar em embalagens 

apropriados, em pacotes plásticos e acondicionados em caixas de papel, não serão 

aceitas embalagens violadas, danificadas ou que apresentem dúvidas quanto à 

qualidade e procedência do produto. 
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2.8. A cada entrega, serão conferidos os medicamentos e nutrições enterais, 

verificando-se além da especificação dos itens especialmente as datas de validade 

registradas nas embalagens e a inviolabilidade dos lacres dos pacotes. 

 

2.9. Os medicamentos e nutrições enterais, estarão sujeito à aceitação pela Secretaria 

Municipal de Saúde (SMS) de Redenção, a qual caberá o direito de recusar, caso não 

estejam de acordo com o especificado. 

 

2.10. O embargo do recebimento definitivo do objeto não implicará dilação do prazo de 

entrega nem servirá de base para justificar qualquer atraso. 

 

2.11. O recebimento não exclui a responsabilidade da CONTRATADA pela qualidade 

dos medicamentos e nutrições enteral fornecidos. 

 

3. DA LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO 

 

3.1. A aquisição dos medicamentos e nutrições enterais, atenderá as necessidades da 

Rede Pública de Saúde do Município de Redenção/PA de caráter ordinário e judicial. 

Justifica-se ainda a necessidade e urgência nas providências necessárias para 

realização do processo licitatório, visto que, os programas vinculados a esta SMS não 

podem ter interrupções, ou quaisquer atrasos que possam gerar prejuízos à população 

de Redenção-PA. 

 

3.2. A contratação para o objeto deste TR está fundamentada com base na Lei 

Federal nº 8.666/93, que institui normas para licitações e contratos da Administração 

Pública, na Lei Federal nº. 10.520/02, que dispõe sobre a modalidade Pregão, no 

Derreto Federal nº 10.024/19 que regulamenta o pregão na modalidade eletrônica, e 

subsidiariamente na Lei Complementar Municipal nº 101/2019 que dispõe sobre a 

Estrutura Administrativa da Administração Direta e Indireta do Poder Executivo do 

Município de Redenção. 

 

3.3. Que a CPL se atenha a confeccionar o Edital, atendendo a necessidades da SMS 

do Município inclusive as decisões judiciais, com possibilidade de selecionar empresas 

que de fato tenham condição de prestar o serviço, posto que não são raras vezes, este 

Município tem sido alvo de empresas que não conseguem cumprir com a obrigação 

assumida contratualmente. 

 

4. DA CLASSIFICAÇÃO DOS BENS COMUNS 
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4.1. Os bens ou serviços a serem adquiridos enquadram-se na classificação de bens e 

serviços comuns, de acordo com o Decreto n° 3.555, de 2000 e artigo 1°, parágrafo 

único da Lei n° 10.520, de 2002 que regulamentam a aquisição de bens e serviços 

comuns para a modalidade de licitação denominada pregão e Decreto Municipal 091, de 

2020 que regulamenta a modalidade de licitação Pregão Eletrônico para aquisição de 

bens e contratação de serviços comuns. 

 

5. DO PRAZO PARA ENTREGA E CONDIÇÕES DE DO OBJETO 

 

 O objeto do presente TR será entregue de forma parcelada, de acordo com as 

necessidades das SMS de Redenção e seus departamentos. 

 

 As solicitações de entrega dos itens objeto deste TR se darão após a emissão da 

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO (AF), emitida e assinada pelo responsável do 

Departamento de Compras da SMS. 

 

 As AFs deverão ser encaminhadas a empresa CONTRATADA via telefone 

(WhatsApp) e no e-mail eletrônico que deverá ser informado no dia do certame a 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL. 

 

 As entregas deverão ser realizadas no local indicado abaixo e na AF, em dias 

úteis no horário das 08:00 as 14:00 ou, excepcionalmente, em outro horário determinado 

pela SMS. 

 

Endereço de localização da Secretaria Municipal de Saúde 

 

Av.  Alceu Veronese n. 253 

 

Bairro Alto Paraná 

 

CEP 68552-352 

 

Redenção/PA 

 

 O prazo para entrega do objeto da contratação será de 15 (quinze) dias contados 

a partir do recebimento da AF. 

 

 O recebimento será feito em duas etapas:  

5..1.  Recebimento provisório:  

a) A partir da entrega, para efeito de verificação da conformidade com as especificações 

constantes do TR, da proposta apresentada, acompanhados da devida Nota Fiscal, 

devendo neste momento ser realizada conferência inicial por responsável e se 

identificada conformidade com as especificações elencadas.  
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5..2. Recebimento definitivo:  

a) Após a verificação da conformidade com as especificações constantes do TR e da 

proposta, e sua consequente aceitação, que se dará em até 05 (cinco) dias úteis após o 

recebimento provisório, realizada pelo servidor competente designado pela 

CONTRATANTE e atesto da Nota Fiscal. 

 

 A CONTRATANTE se reserva o direito de não receber os produtos que estiverem 

em desacordo com o previsto neste instrumento convocatório, podendo aplicar as 

sanções cabíveis, nos termos da legislação vigente. 

 

 Os produtos rejeitados, por estarem em desacordo com as especificações ou 

condições exigidas no contrato, deverão ser trocados no prazo de:  

5..1. Em até 02 (dois) dias, após a CONTRATADA ter sido devidamente notificada, 

caso a constatação de irregularidade seja posterior à entrega. 

 

 A recusa da CONTRATADA em atender à substituição levará ao cancelamento da 

compra bem como à aplicação das sanções previstas por inadimplemento. 

 

 O não cumprimento do disposto no subitem 5.5 do presente TR acarretará a 

anulação do empenho bem como a aplicação das penalidades previstas no edital e a 

convocação do fornecedor subsequente considerando a ordem de classificação do 

certame. 

 

 O fornecedor está sujeito à fiscalização do produto no ato da entrega e 

posteriormente, reservando-se a CONTRATANTE, através do responsável, o direito de 

não receber o produto, caso o mesmo não se encontre em condições satisfatórias ou no 

caso de o produto não ser de primeira qualidade. 

 

 A empresa vencedora do certame obriga-se a fornecer o objeto a que se refere 

este TR de acordo estritamente com as especificações aqui descritas, sendo de sua 

inteira responsabilidade a substituição do mesmo quando constatado no seu 

recebimento não estar em conformidade com as referidas especificações. 

 

 Recebido o objeto, se a qualquer tempo durante a sua utilização normal vier a se 

constatar discrepância com as especificações, proceder-se-á a imediata notificação da 

empresa a ser contratada para efetuar a substituição do mesmo. 
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6. DO PRAZO DE VALIDADE DOS MEDICAMENTOS, INSUMOS E MATERIAIS 

 

 Os medicamentos e nutrições enterais quando da entrega, deverão ter a data de 

fabricação recente, sendo no máximo de 06 (seis) meses; e validade de no mínimo 18 

(dezoito) meses, sendo que ambos os prazos terão por data referencial o recebimento 

definitivo pela CONTRATADA. 

 

7. DO VALOR ESTIMADO 

 

 O valor estimado da presente contratação será de R$ 804.438,01 (Oitocentos e 

quatro mil reais quatrocentos e trinta e oito mil e um centavos), conforme consta no 

quadro de cotação, seguindo em conformidade com as Dotações Orçamentárias da 

Secretaria Municipal de Saúde / Fundo Municipal de Saúde em seus anexos. 

 

 O valor foi apurado a partir de mapa de preços constante no processo 

administrativo, elaborado com base em pesquisas de mercado, orçamentos recebidos 

de empresas especializadas e etc. 

 

8. DA CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 

 As despesas resultantes desta contratação serão suportas pela dotação 

orçamentária: 

 

DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS 

 

Unidade Orçamentária 20 - Seguridade Social 

20.13.13 Fundo Municipal de Saúde 

10.302.0210.2059 

Assistência Hospitalar e Ambulatorial de Média e Alta Complexidade e/ou 

10.302.0210.2338 - Atenção Básica de Saúde e/ou 

10.301.1209.2058 - Manutenção do Centro de Atendimento farmacêutico – 

CAF e/ou 

10.305.0200.2064 - Enfrentamento de Emergência de Saúde Pública 

COVID-19 

Elemento de Despesas 
3.3.90.30.00 – Material de Consumo e/ ou 

3.3.90.91.00 – Sentenças Judicias 

Fonte de Recursos 

0.1.33/002.001, 0.1.40/002.001 ou 0.1.29/002.001; 0.1.29/002.003 – 

Recursos Próprios/SUS e/ou: Fonte de Recursos: 10010000 - Recursos 

Extraordinários/Ordinários; 12130000 – Transferências do SUS/Estado; 

12140000 – Transferências do SUS/FNS-Bloco de Custeio – Recursos do 

SUS/Próprios/COVID-19 
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9. DO PLANO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA  

 

 A aplicação financeira se dará através do Cronograma de Desembolso (ou 

Cronograma Físico-Financeiro) que se trata da exposição das etapas dos 

serviços/aquisições (físico), em periodicidade mensal, previsto estimado, até atingir o 

prazo total da contratação, com a correspondência desses serviços/aquisições, também 

em valor (financeiro), até atingir 100% do valor orçado previsto estimado. 

 

 O Cronograma de Desembolso máximo por período, em conformidade com a 

disponibilidade de recursos financeiros, conforme discriminado na tabela abaixo: 

 

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO 

Objeto 

Valor médio 

mensal estimado 

R$ 

Valor médio total 

estimado R$ 

Meses de 

execução 

Contratação de empresa para o fornecimento 

de medicamentos e nutrição enteral 
67.036,50 R$ 804.438,01  12 

Mês Valor R$ 

01 R$ 67.036,50 

02 R$ 67.036,50 

03  R$ 67.036,50 

04  R$ 67.036,50 

05 R$ 67.036,50 

06 R$ 67.036,50 

07 R$ 67.036,50 

08 R$ 67.036,50 

09 R$ 67.036,50 

10 R$ 67.036,50 

11 R$ 67.036,50 

12 R$ 67.036,50 

Total acumulado R$ R$ 804.438,01 

 

 Os contratos poderão ser alterados, com as devidas justificativas, nos seguintes 

casos: 

9..1. Unilateralmente pela Administração: 

a) quando houver modificação do projeto ou das especificações, para melhor adequação 

técnica aos seus objetivos; 

b) quando necessária a modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo ou 

diminuição quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos pela Lei. 
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9..2. Por acordo das partes: 

a) quando conveniente a substituição da garantia de execução; 

b) quando necessária a modificação do regime de execução da obra ou serviço, bem 

como do modo de fornecimento, em face de verificação técnica da inaplicabilidade dos 

termos contratuais originários; 

c) quando necessária a modificação da forma de pagamento, por imposição de 

circunstâncias supervenientes, mantido o valor inicial atualizado, vedada a antecipação 

do pagamento, com relação ao cronograma financeiro fixado, sem a correspondente 

contraprestação de fornecimento de bens ou execução de obra ou serviço; 

d) para restabelecer a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos 

do contratado e a retribuição da administração para a justa remuneração da obra, 

serviço ou fornecimento, objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro 

inicial do contrato, na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis, ou previsíveis porém 

de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, 

ou, ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando álea 

econômica extraordinária e extracontratual.  

 

10. DA VIGÊNCIA DO RESPECTIVO CONTRATO 

 

10.1 O período de vigência do contrato será de 12 (doze) meses tendo eficácia legal 

no primeiro dia após a publicação, podendo ser prorrogado em caráter excepcional, 

devidamente justificado e mediante autorização da autoridade superior, por até doze 

meses nos termos do artigo 57, § 4° da Lei nº 8.666, de 1993. 

 

10.2 Toda prorrogação será precedida da realização de pesquisas de preços de 

mercado ou de preços contratados por outros órgãos e entidades da Administração 

Pública, visando a assegurar a manutenção da contratação mais vantajosa para a 

Administração. 

 

10.3 A prorrogação de contrato, quando vantajosa para a Administração, será 

promovida mediante celebração de Termo Aditivo. 

 

11. DO PAGAMENTO  

 

 O pagamento referente ao objeto desta contratação, fornecidos pela empresa 

vencedora do certame licitatório deverá ser efetuado em até 30 (trinta) dias após o 

recebimento da mercadoria e emissão da competente nota fiscal, através de 

transferência eletrônica ou depósito em conta.  
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 A cada Nota Fiscal apresentada a contratada deverá apresentar os seguintes 

documentos:  

a) Certidão Negativa de Tributos Municipais do domicílio ou sede da empresa;  

b) Certidão de Regularidade do FGTS - CRF;  

c) Certidão Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da 

União;  

d) Certidão Negativa de Débitos Tributários (CNDT). 

 

 O pagamento será efetuado mediante transferência eletrônica ou depósito 

bancário na conta da CONTRATADA. 

 

 Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA não 

tenha concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que a taxa de 

compensação financeira devida pela CONTRATANTE, entre a data acima referida e a 

correspondente ao efetivo pagamento da parcela, ser a seguinte: 

EM = I x N x VP  

Onde:  

EM = Encargos moratórios;  

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;  

VP = Valor da parcela a ser paga.  

I = Índice de compensação financeira = 0,0001644, assim apurado:  

I = (TX) 365 I = (6/100) 365 I = 0,0001644 TX = Percentual da taxa anual = 6%. 

 

 A compensação financeira prevista nesta condição será incluída na fatura do mês 

seguinte ao da ocorrência. 

 O presente critério aplica-se aos casos de compensações financeiras por 

eventuais atrasos de pagamentos e aos casos de descontos por eventuais antecipações 

de pagamento. 

 

12. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 

A CONTRATADA obriga-se a: 

 

 Atender plenamente ao compromisso assumido com a CONTRATANTE. 

 

 Efetuar a entrega do objeto da presente contratação em perfeitas condições, no 

prazo e local indicado pela CONTRATANTE, em estrita observância das especificações 

do Edital, proposta e contrato durante o período de vigência do contrato. 
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 Responsabilizar-se pela procedência, qualidade e entrega do objeto da presente 

contratação. 

 

 Substituir imediatamente o objeto da presente contratação, por outros de 

características idênticas quando os mesmos não atenderem as especificações previstas 

neste instrumento. 

 

 Prestar esclarecimentos que forem solicitados, cujas reclamações se obrigam a 

atender prontamente, bem como dar ciência a CONTRATANTE, imediatamente e por 

escrito, de qualquer anormalidade que verificar quando da execução do fornecimento. 

 

 A falta de quaisquer dos medicamentos e nutrições enterais, cujo fornecimento 

incumbe à fornecedora, não poderá ser alegado como motivo de força maior para 

atraso, má execução ou inexecução do objeto do contrato e não a eximirá da penalidade 

a que está sujeita pelo não cumprimento dos prazos e demais condições estabelecidas. 

 

 Dispor-se a toda e qualquer fiscalização da CONTRATANTE, assim como ao 

cumprimento das obrigações previstas no certame definidos e conforme especificações 

constantes do edital. 

 

 Indenizar terceiros e ou o órgão entidade, mesmo em caso de ausência ou 

omissão de fiscalização de sua parte, por quaisquer danos ou prejuízos causados, 

devendo a fornecedora adotar todas as medidas preventivas, com fiel observância as 

exigências das autoridades competentes e as disposições legais vigentes. 

 

 A CONTRATADA deverá responder a CONTRATANTE nos casos de qualquer 

tipo de atuação ou ação, que venha a sofrer em decorrência do cumprimento do objeto, 

bem como pelos contratos de trabalho de seus empregados, que envolvam eventuais 

decisões judiciais, eximindo o órgão/entidade de qualquer solidariedade ou 

responsabilidade. 

 

 Comunicar imediatamente a CONTRATANTE qualquer alteração ocorrida no 

endereço, conta bancaria e outros julgáveis necessários para recebimento de 

correspondência. 

 

 Arcar com as despesas de transporte, tributos, frete, carregamento, 

descarregamento, encargos trabalhistas e previdenciários e outros custos decorrentes 

direta e indiretamente do fornecimento do objeto desta licitação. 
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 Responder pelos danos e prejuízos causados a Administração contratante e a 

terceiros por ação ou omissão própria durante a vigência do contrato. 

  

 A CONTRATADA obriga-se a entregar todos os medicamentos e nutrições 

enterais em perfeito estado de conservação e não apresentar a menor evidência riscos 

de uso possam comprometer o manuseio e uso dos mesmos. 

 

 Garantir a integridade dos medicamentos e nutrições enterais durante o trajeto, 

cabendo à mesma a reposição nos casos falta detectada, de manuseio inapropriado que 

cause a perda dos produtos. 

 

 Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do produto, de acordo com 

os artigos 12, 13, 18 e 26, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990). 

 

 Comunicar ao servidor designado pela fiscalização do contrato autorizado pela 

CONTRATANTE, por escrito, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que 

antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo 

previsto, com a devida comprovação. 

  

 Manter, durante toda a execução do contrato compatibilidade com as obrigações 

assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas. 

 

 Havendo cisão, incorporação, fusão ou mudança da razão social da empresa 

CONTRATADA, a aceitação de qualquer uma destas operações, como pressuposto para 

a continuidade do contrato, ficará condicionada à análise, por esta ADMINISTRAÇÃO 

CONTRATANTE, do procedimento realizado e da documentação da nova empresa, 

considerando todas as normas aqui estabelecidas como parâmetros de aceitação, tendo 

em vista a eliminação dos riscos de insucesso na execução do objeto contratado. 

 

 Para averiguação do disposto no subitem 12.18. a empresa resultante de 

qualquer das operações comerciais ali descritas fica obrigada a apresentar, 

imediatamente, a documentação comprobatória de sua situação. 

 

 Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as 

obrigações assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada, 

exceto nas condições autorizadas no TR, Edital ou na minuta de contrato. 
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 Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, as partes 

do objeto do edital e seus Anexos, em que se verificarem vícios, defeitos, ou incorreções 

resultantes dos produtos empregados ou da execução de serviços. 

 

 Aceitar os acréscimos ou supressões que se fizerem necessária, até 25% do valor 

inicial atualizado do contrato. 

 

 A CONTRATADA assumirá total responsabilidade pela execução e cumprimento 

dos prazos e garantias do Contrato. 

 

13. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

 

São obrigações da CONTRATANTE: 

 

 Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da CONTRATADA, 

através de comissão/servidor especialmente designado. 

 

 Comunicar à CONTRATADA, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou 

irregularidades verificadas no medicamentos e nutrições enterais fornecidos, para que 

seja substituído, reparado ou corrigido. 

 

 Comunicar oficialmente à CONTRATADA quaisquer falhas verificadas no 

cumprimento do contrato. 

 

 Comunicar formalmente à CONTRATADA, através de correspondências ou 

aditivos contratuais, sempre que houver alterações e informações que possam modificar 

itens do contrato originalmente avençados. 

 

 Conduzir os procedimentos relativos a eventuais negociações dos preços 

contratados e a aplicação de penalidades por descumprimento do pactuado no 

instrumento de contrato. 

 

 Efetuar o pagamento à CONTRATADA no valor correspondente ao fornecimento 

do objeto, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos. 

 Verificar a regularidade da situação fiscal da CONTRATADA. 

 

 Exercer a fiscalização do contrato por intermédio de servidores especialmente 

designados, na forma prevista no artigo 67, da Lei nº 8.666/1993. 
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 Exigir o cumprimento de todos os compromissos assumidos pela CONTRATADA. 

 

 Permitir acesso dos empregados da CONTRATADA às suas dependências para a 

entrega dos medicamentos e nutrições enterais necessários ao cumprimento do objeto 

contratado. 

 

 Prestar as informações e os esclarecimentos pertinentes que venham a ser 

solicitado pelo representante ou preposto da CONTRATADA. 

 

 Proceder o recebimento, atestar as respectivas faturas e proceder à liquidação e 

ao pagamento dos materiais fornecidos. 

 

 Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos. 

 

 Recusar, com a devida justificativa, os materiais entregues fora das 

especificações constantes na proposta da CONTRATADA. 

 

 Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos medicamentos e 

nutrições enterais recebidos provisoriamente com as especificações constantes do Edital 

e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo. 

 

14. DAS MEDIDAS ACAUTELADORAS 

 

 Consoante o artigo 45 da Lei nº 9.784, de 1999, a Administração Pública poderá, 

sem a prévia manifestação do interessado, motivadamente, adotar providências 

acauteladoras, inclusive retendo o pagamento, em caso de risco iminente, como forma 

de prevenir a ocorrência de dano de difícil ou impossível reparação. 

 

15.  DO CONTROLE DA EXECUÇÃO 

 

 A fiscalização da contratação será exercida por um representante da SMS ao qual 

competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução do contrato, e de tudo 

dará ciência à SMS. 

 

 A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da 

fornecedora, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que 

resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material 

inadequado ou de qualidade inferior, e, na ocorrência desta, não implica em 
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corresponsabilidade da SMS ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o 

artigo 70 da Lei nº 8.666, de 1993. 

 

 O fiscal do contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas 

com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos 

funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à 

regularização das faltas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à 

autoridade competente para as providências cabíveis. 

 

 Ficará designado à servidora FABIANA RIBEIRO SOUSA PINTO DE 

ALCÂNTARA sob o número de matricula 017207 como fiscal titular, e o servidor, 

CARLOS MAGNO LIMA DOS SANTOS sob o numero de matricula 003318 como fiscal 

suplente, ambos responsáveis pelo acompanhamento e fiscalização da execução do 

contrato, cabendo proceder ao registro das ocorrências, adotando as providências 

necessárias ao seu fiel cumprimento, tendo como parâmetro os resultados previstos nos 

contratos, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou possíveis 

irregularidades observadas. 

 

16. DAS INFRAÇÕES E DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

 

 Comete infração administrativa nos termos da Lei n.º 8.666/1993 e da Lei n.º 

10.520/2002, a CONTRATADA que: 

a) Executar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência 

desta contratação; 

b) Ensejar o retardamento da execução do objeto; 

c) Fraudar na execução do Contrato; 

d) Comportar-se de modo inidôneo; 

e) Cometer fraude fiscal; 

f) Não mantiver a proposta. 

 

 Também ficam sujeitas às penalidades do artigo 87, III e IV e da Lei 8.666/1993, a 

CONTRATADA que: 

a) Tenha sofrido condenação definitiva por praticar, por meio doloso, fraude fiscal no 

recolhimento de quaisquer tributos; 

b) Tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; 

c) Demonstre não possuir idoneidade para contratar com a SMS em virtude de atos 

ilícitos praticados. 
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 Pela inexecução total ou parcial deste Contrato, incluindo as hipóteses constantes 

do subitem 16.1. a CONTRATANTE poderá garantida a prévia defesa, aplicar à 

CONTRATADA as seguintes sanções, segundo a gravidade da falta cometida: 

 

I. Advertência escrita: quando se tratar de infração leve, a juízo da fiscalização, no 

caso de descumprimento das obrigações e responsabilidades assumidas neste Contrato 

ou, ainda, no caso de outras ocorrências que possam acarretar prejuízos à 

CONTRATANTE, desde que não caiba a aplicação de sanção mais grave. 

 

II. Multas: 

a) Multa moratória de 0,03% (três centésimos por cento) por dia sobre o valor dos 

produtos entregues com atraso. Decorridos 30 (trinta) dias de atraso, a CONTRATANTE 

poderá decidir pela continuidade da aplicação da multa ou pela rescisão contratual, em 

razão da inexecução do objeto. 

b) Multa compensatória de 5% (cinco por cento) pela não manutenção das condições 

de habilitação e qualificação exigidas no instrumento convocatório, a qual será calculada 

sobre o valor total da parcela não adimplida do Contrato. 

c) Multa compensatória de 10% (dez por cento) aplicada de forma proporcional à 

obrigação inadimplida, em caso de rescisão por inexecução parcial do objeto. 

d) Multa compensatória de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do Contrato, no 

caso de rescisão por inexecução total do objeto. 

 

III. Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com 

a Secretaria Municipal de Saúde, pelo prazo não superior a 2 (dois) anos. 

 

IV. Impedimento de licitar e contratar com o ente federado do órgão/entidade 

CONTRATANTE e descredenciamento do respectivo sistema local de cadastramento de 

fornecedores a que se refere o inciso XIV do artigo 4º da Lei nº. 10.520/02, pelo prazo 

de até 5 (cinco) anos. 

 

V. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública 

enquanto perdurarem os motivos que determinaram sua sanção ou até que seja 

promovida a sua reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a sanção, que 

será concedida sempre que a CONTRATADA ressarcir a SMS pelos prejuízos 

resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior. 

 

 A aplicação de quaisquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo 

administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa à CONTRATADA, 

observando-se o procedimento previsto na Lei 8.666/1993. 
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 A autoridade competente, quando da aplicação e dosimetria das sanções, levará 

em consideração, na fixação do percentual da sanção aplicável, dentre os limites 

máximos e mínimos abstratamente previstos à hipótese, a gravidade e recorrência da 

conduta do infrator, a suficiência à reprimenda da infração, o oferecimento de risco ao 

usuário, o caráter educativo/pedagógico da pena, bem como o dano causado à 

CONTRATANTE, observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 

 

 As penalidades de multa oriundas de fatos diversos serão consideradas 

independentes entre si. 

 

 As sanções de multa podem ser aplicadas à CONTRATADA juntamente com a de 

advertência, suspensão temporária e a declaração de inidoneidade para licitar e 

contratar com a SMS da CONTRATANTE. 

 

 As penalidades serão obrigatoriamente registradas pela CONTRATANTE, com 

vistas à publicidade dos atos praticados pela SMS. 

 

APROVO O PRESENTE TERMO DE REFERÊNCIA 

E AUTORIZO A REALIZAÇÃO DA LICITAÇÃO. 

 

Redenção-PA, 28 de setembro de 2021. 

 

 

 

 

 

 

João Lucimar Borges 

Secretário Municipal de Saúde 

Decreto nº 006/2021 
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                                       PLANILHA QUANTITATIVA 

 
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 076/2021 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 186/2021 

 
 

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS E NUTRIÇÃO ENTERAL. 
 
Item   Descrição do Produto/Serviço      Marca Quantidade Unidade     Valor 

Médio 
    Valor Total 

1 ABRETIA 30 MG 760 unidade   

  Forma Farmacêutica Cápsula 
Para que serve Abretia é um medicamento da classe dos inibidores da recaptação de serotonina e noradrenalina. Abretia é um 
medicamento antidepressivo que age no sistema nervoso central (SNC). 
Categoria do Medicamento Referência 
Princípio Ativo Cloridrato de Duloxetina 
Quantidade 30 Cápsulas 
Dosagem 30mg 
Registro MS 1039001920031 1/9 
Observação MEDICAMENTO SUJEITO A CONTROLE ESPECIAL . SOMENTE PARA RETIRADA EM LOJA. OBRIGATÓRIA 
RETENÇÃO DA RECEITA. 
Controlado SIM 

2 AGULHAS ULTRA- FINE 1.800 unidade   

  Agulha descartável para aplicação de insulina com caneta confeccionada em aço inoxidável, atóxica, com bísel trifacetado, 
tendo 5 mm (3/16”) de comprimento e 0,25 mm (31G) de diâmetro. Caixas com 100 unidades. Compatível com todas as 
canetas de aplicação disponíveis no mercado. 

3 ALPHAGAN Z 20 frasco   

  Solução Oftálmica Estéril 
Frasco plástico conta-gotas contendo 3 mL ou 5 mL de solução oftálmica estéril de tartarato de 
brimonidina (10 mg/mL). 

4 AMITRIPILINA 10 MG 360 unidade   

  10mg Caixa 30 Comprimidos 

5 BUSCOPAN ESCOPOLAMINA 10 MG 1.080 unidade   

   Caixa Com 20 Drágeas 

6 CANETA DE APLICAÇÃO D 0,5 UI/DOSE: 
NOVEPEN ECHO 0,5UI 

20 unidade   

  CONTÉM: 
- 1 Novopen Echo 
- 1 Estojo 
INFORMAÇÃO: 
Caneta para aplicação de Insulina: para uso com penfills de 3mL de insulina Novolin N, Novolin R, NovoRapid, Levemir, 
NovoMix 30 e Tresiba. 
Marca de 0,5 em 0,5 unidade. 
Dosagem Máxima 35 unidades 

7 CILOSTAZOL 100 MG 360 unidade   

  cilostazol .................... 100 mg 
excipientes q.s.p. .................... 1 comprimido 
Excipientes: carmelose cálcica, sicovit laca indigotina, dióxido de silício coloidal, estearato de magnésio e celulose 
microcristalina 

8 CINTO DE PASSEIO 40 unidade   

  Material nylom, na cor preto, com ponteira e fivela rolete em metal na cor preto. MARCA HARDEN. 

9 CLORIDRATO DE LEVOMEPROMAZINA(25 
MG) 

60.000 unidade   

  CAIXA COM 20 COMPRIMIDOS  
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10 CLORIDRATO DE METFORMINA 500 MG 360 unidade   

  cada comprimido contém: cloridrato de metformina 

11 CLORIDRATO ONDANSETRONA 4MG 360 unidade   

  Caixa Conteúdo:10 comprimidos revestidos 

12 COLAR CERVICAL RETRÁTIL G 10 unidade   

  Características do colar cervical: 
Fabricado nas cores do padrão universal; 
Revestido de espuma macia tipo “EVA” especial; 
Fecho em velcro de 05 mm em um dos lados; 
Possui um botão preto que permite a montagem, bem como regular o tamanho do colar; 
Na parte posterior, possui 02 aberturas para a palpação e ventilação da nuca; 
Na frente, uma abertura que permite a palpação do pulso carotídeo e acesso à traqueia; 
Botões fabricados em material plástico resistente, permitindo a rádio transparência. 
Dimensões: G 

13 COLAR CERVICAL RETRÁTIL M 10 unidade   

  Características do colar cervical: 
Fabricado nas cores do padrão universal; 
Revestido de espuma macia tipo “EVA” especial; 
Fecho em velcro de 05 mm em um dos lados; 
Possui um botão preto que permite a montagem, bem como regular o tamanho do colar; 
Na parte posterior, possui 02 aberturas para a palpação e ventilação da nuca; 
Na frente, uma abertura que permite a palpação do pulso carotídeo e acesso à traqueia; 
Botões fabricados em material plástico resistente, permitindo a rádio transparência. 
Dimensões: M 

14 COLAR CERVICAL RETRÁTIL P 10 unidade   

  Características do colar cervical: 
Fabricado nas cores do padrão universal; 
Revestido de espuma macia tipo “EVA” especial; 
Fecho em velcro de 05 mm em um dos lados; 
Possui um botão preto que permite a montagem, bem como regular o tamanho do colar; 
Na parte posterior, possui 02 aberturas para a palpação e ventilação da nuca; 
Na frente, uma abertura que permite a palpação do pulso carotídeo e acesso à traqueia; 
Botões fabricados em material plástico resistente, permitindo a rádio transparência. 
Dimensões: P 

15 COLETE DE IMOBILIZAÇÃO DORSO-
LOMBAR 

10 unidade   

  Imobilizador Dorsal para Resgate tipo ked tamanho Adulto é um dispositivo utilizado em conjunto com o colar cervical que 
permite a imobilização da cabeça, coluna cervical e lombar em uma posição anatômica, permitindo que a vitíma seja 
imobilizada, extricada e transportada em posição sentada, prevenindo lesões adicionais durante as manobras de extricação. 

16 COMPLEXO B 600 unidade   

17 CONCOR 5MG 360 unidade   

  Conteúdo: 30 comprimidos 
Utilizado por pacientes cardíacos, Concor 5 mg é indicado no tratamento da angina pectoris ou da pressão alta. 

18 CONJUNTO DE TALAS P/ IMOBILIZAÇÃO 
DE MEMBROS 

20 conjunto   

  Tamanho PP - 30 cm (Altura) x 8 
cm (Largura) - Roxa 
Tamanho P - 53 cm (Altura) x 8 
cm (Largura) - Azul 
Tamanho M - 63 cm (Altura) x 9 
cm (Largura) - Laranja 
Tamanho G - 85 cm (Altura) x 10 
cm (Largura) – Verde 

19 COSOPT 24 frasco   

  Solução oftálmica estéril de cloridrato de dorzolamida a 2% e maleato de timolol a 0,5% .Cada mililitro (mL) de Cosopt® 
contém aproximadamente 24 gotas e cada gota contém aproximadamente 0,83 mg de dorzolamida e 0,21 mg de timolol. 

20 DICLOFENACO SÓDICO 25MG/ML 3ML 10.000 unidade   

  Diclofenaco sódico 25mg/ml 3ml 

21 DIETA ENTERAL ISOSOURCE SOYA 936 litro   

  Embalagem com 1L – Formato Tetra Square.  
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22 DIPIRONA SODICA 500MG/ML INJETAVEL, 
AMPOLA DE 2 ML 

50.000 unidade   

  hidróxido de sódio, edetato dissódico, metabissulfito de sódio e água para injetáveis.   

23 DONAREN 150MG 360 unidade   

  150MG CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS 

24 ECASIL 81 MG 360 unidade   

  O Ecasil 81 mg (ácido acetilsalicílico) é apresentado na forma de comprimido revestido (gastrorresistente) de 81 mg em caixas 
contendo 90 comprimidos. 

25 ELETRODO P-740K NIHON KOHDEN 
CARDIO LIFE ADULTO 

10 unidade   

  Eletrodos modelo P-740K descartáveis para desfibriladores Nihon Kohden 
Em conjunto com o desfibrilador proporcionam choques de desfibrilação aos pacientes para tratamento de fibrilação ventricular 
e taquicardia ventricular. 
Não escorregam e não saem de posição durante manobras de RCP 
Os eletrodos P-740K podem ser usados também para monitorar ECG e como marca passo nos desfibriladores que possuem 
esta função. 
Os eletrodos Nihon Kohden são indicado para uso em hospitais, ambulâncias, empresa estabelecimentos que possuam 
quadro médico. 
São produtos de uso único 
Livres de látex. 
São projetados para serem usados a uma distância de 50cm do operador 
proporciona Análise de VF Contínuo NIHON KOHDEN analisa a forma de onda de ECG mesmo durante a RCP 
COMPATIBILIDADE: 
- AED-2100K 
- AED-2150K 
- AED-2151K 
- AED-2152K 
- AED-3100 
- AED-5500 (série) 
- TEC-5600 (série) 
- TEC-7600 (série) 
- TEC-7700 (série) 
- TEC-8300 (série) 

26 ELETRODO P-740K NIHON KOHDEN 
CARDIO LIFE PEDIÁTRICO 

10 unidade   

  ELETRODO P-740K NIHON KOHDEN CARDIO LIFE PEDIÁTRICO PARA DESFIBRILADOR COM PAS ADESIVAS  

27 EQUIPO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL COM 
FILTRO DE AR 

20 unidade   

  Kit de Equipos Escalonados para a administração de Dietas Enterais. 
- 40 Equipos Escalonados de Nutrição Enteral 
O Bioequipo para Nutrição Enteral Biobase, é utilizado para dieta enteral via sonda, equipo gravitacional, com ponta perfurante 
e tampa protetora. Câmara flexível para visualização de gotejamento e extensão em PVC azul com comprimento de 1,50m, 
controle de fluxo tipo pinça rolete, filtro de ar lateral e com conector escalonado. 
Verifique abaixo as demais informações técnicas do produto: 
Artigo médico-hospitalar de uso único, estéril, indicado para administração de soluções enterais de uso geral; 
Possui tubo flexível e conexões universais tanto no conector luer, como na ponta perfurante; 
Possui regulador de fluxo, o qual garante excelente precisão no controle do gotejamento; 
Produto fabricado com matéria-prima atóxica e esterilizado a óxido de etileno; 
Produto embalado individualmente em pouche de papel grau cirúrgico; 

28 FILTRO ANTIBACTERIANO 10 unidade   

  Possui cateter Mount junto ao produto; 
Com conexão para capnografia; 
Livres de látex; 
Estéril por óxido de etileno.  

29 FITAS CETONAS PARA O FRESSTYLE 
LIBRE 

12 caixa   

  Indicadas para testar o nível de cetona no sangue. 
Mede de forma rápida e prática. 
Resultado em 10 segundos. 
Embaladas individualmente para evitar contaminação.  
COM 10 UNIDADES 

30 FITAS GLICEMIA ONE TOUCH 1.800 unidade   
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  COM 50 UNIDADES 
- Fornecem resultados precisos em apenas 5 segundos; 
- Requerem uma pequena quantidade de sangue para amostra: 1 µL; 
- São compatíveis com o Medidor de Glicemia One Touch Select Plus Flex. 

31 FUROSEMIDA 10MG/ML SOLUCAO 
INJETAVEL AMPOLA 2 ML 

15.000 frasco   

  Cada mL da solução injetável contém: furosemida....................................................................................................10mg Veículo 
q.s.p...............................................................................................................2mL Excipientes: água para injeção e hidróxido de 
sódio. 

32 HIDRATANTE CORPORAL400ML 40 unidade   

  Hidratante Corpotal 400ml  
- Hidratação instensa e imediata. 
- Possui ação desodorante. 
- 48 horas de hidratação. 
- Dermatologicamente testado. 
- Não contém corantes, álcool etílico e ingredientes de origem animal. 

33 INFST MMT-399 QCKST 10PK 6MM23N 6L 12 unidade   

  Cateter: Conjunto de Infusão Quick Set - Caixa lacrada contendo 10 cateteres O Quick-Set é o conjunto de infusão, com 
ângulo de inserção de 90° que combina 
Quantidade  
10 Unidades 
Marca  
3951 
Fabricante  
Medtronic 

34 INSULINA FIASP PENFIL 6 unidade   

  Solução injetável de insulina asparte 100 U/mL, disponível em carpule com 3 mL cada. 
Cada embalagem contém 5 carpules. 

35 KIT MMT-1752KBP 640G V4.11 MG 1 unidade   

  KIT INICIO MMT-1752 KBP 640G 
PRETA 
REGISTRO ANVISA: 10339190656 
APRESENTAÇÃO: Not assigned 
PRAZO VALIDADE PRODUTO: 12 
meses 

36 KIT MMT-7775WE GST3B 1CK 12L EE 
PROM 

1 unidade   

  KIT TRANSMISSOR GUARDIAN LINK 
REGISTRO ANVISA: 10339190656 
APRESENTAÇÃO: Not assigned 
PRAZO VALIDADE PRODUTO: 12 
meses 

37 LINK MMT-7306 CARELINK USB V2.4 23L 1 unidade   

  O USB Medtronic Carelink é um dispositivo sem fio que transmite informações de MiniMed Paradigm bombas de insulina e da 
Guarda Real-Time monitores de glicose contínua para Carelink pessoal. 

38 LUMIGAN RC 12 frasco   

  Lumigan RC 5mg, caixa com 1 frasco gotejador com 5mL de solução de uso oftálmico 

39 MANGUEIRA TRAQUEIA PARA BIPPAP 10 unidade   

  Mangueira (Traqueia) para Cpap/ Bipap/ Vpap com Compatibilidade Universal 
Produto com ZERO odor de plástico. 
Maior flexibilidade; 
Tamanho de 1,80m; 
Compatível com todos os modelos  

40 NASTRO ROLOS COM 05 MTS 1.200 unidade   

  ROLO COM 5 METROS  

41 NEVRIX 360 unidade   

  Caixa com 20 Comprimidos  

42 NOVORAPID 100UI/ML FRASCO COM 10 
ML 

6 unidade   

  NovoRapid 100U/mL, caixa com 1 frasco-ampola com 10mL de solução de uso subcutâneo 

43 OCUPRESS 2% 6 unidade   
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  OCUPRESS 2% 5 ML SOLUÇÃO OFTÁLMICA 

44 PACO 500MG+30MG 864 unidade   

  Paco 500/30mg  CX com 36 Comprimidos  

45 PIETRA 2MG 360 unidade   

  Cx com 30 Comprimidos Revestidos 

46 PRAMIPEXOL 1,50 MG 360 unidade   

  DICLORIDRATO DE PRAMIPEXOL 1,50MG CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS 

47 PREGABALINA 75 MG 1.080 unidade   

  Peso (kg)  
0.0001 
Quantidade caixa  
30 Cápsulas Duras 

48 REVLIMID 10 MG (LENALIDOMIDA) 360 unidade   

  10mg, caixa com 28 cápsulas duras 

49 ROSUVASTATINA 10MG 360 unidade   

  10mg, caixa com 30 comprimidos revestidos 

50 RSVR MMT-332A 10PK PRDGM 3ML 21L 12 unidade   

  MMT-332A PARADIGM 3.0ML 

51 SALBUTAMOL, SULFATO 100MCG/DOSE 50 Frasco   

  spray é um aerossol pressurizado, apresentado em frascos de alumínio com 200 doses, 
acompanhados de aplicador. 

52 SENSOR FREE STYLE LIBRE 18 caixa   

  Embalagem Contém: 
1 Aplicador do Sensor. 
1 Recipiente do Sensor. 
2 lenços umedecidos com álcool. 

53 SENSOR MMT-7008A 5PK ENLITENFIN 
23L 

12 unidade   

  SENSOR ENLITE MEDTRONIC MMT-7008A 

54 SERTER MMT-305QS QCKSRTR QCKST 
23L 

1 unidade   

  APLICADOR DO CONJUNTO DE INFUSÃO QUICK-SET (QUICK SERTER) MEDTRONIC MMT-305QS  

55 SIMECO PLUS 60 frasco   

  Conteúdo: 240ml 

56 SOTALOL 160MG 720 unidade   

  SOTALOL 160MG 30 COMPRIMIDOS 

57 TESOURA P/ METAL 20 unidade   

  Tesoura corta vergalhão de 42" é feita em aço carbono e indicada para cortar vergalhões e ferro para construção. Possui 
mecanismo de alavanca dupla para facilitar o corte 

58 TESOURA PONTA ROMBA 20 unidade   

  Tesoura Ponta Romba 
Tesoura em aço inox com ponta romba, cabo plástico, para corte de roupas, cintos de segurança e até mesmo pequenos 
objetos metálicos, própria para não ferir a vítima. 
Dimensões 
- Comprimento da Lâmina: 6,5 cm 
- Comprimento do Cabo: 9 cm 
- Comprimento Total: 18 cm 
- Material da Lâmina: Aço Inoxidável 
- Material da Empunhadura: Abs 
- Peso 55 g 

59 TUBO DE TRAQUESTOMIA N. 7 10 unidade   

  para Traqueostomia com Balão - tamanho 7,0 mm - SOLIDOR Características: 1 cânula de PVC, linha radiopaca contínua; 
Placa de fixação flexível, com conector cônico 

60 VENLAXIN 150 MG 360 unidade   

  VENLAXIN 150MG CX COM 30 CÁPSULAS 
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61 XALATAN 12 frasco   

  XALATAN 50MCG/ML COLÍRIO COM 2,5ML 
Xalatan (latanoprosta) solução oftálmica é indicado a pacientes com glaucoma de ângulo aberto (doença crônica do olho em 
que a pressão dentro deste aumenta 

62 ZOLPIDEN 10 MG 360 unidade   

  ZOLPIDEM 10MG CX 30 COMPRIMIDOS 

    Total ->                 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

João Lucimar Borges 

Secretário Municipal de Saúde 

Decreto nº 006/2021 
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ANEXO II 

 
DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO 

 

1.  

  
DOCUMENTAÇÃO RELATIVA À QUALIFICAÇÃO JURÍDICA. 
 

1. 1.1. CONSULTA CONSOLIDADA DE PESSOA JURÍDICA DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. 

1.2. Ato constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor; Havendo consolidação do contrato 
social, apenas a última alteração devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais e, 
no caso de sociedades por ações, acompanhados de documentos de eleição da última administração; 
1.3. No caso de sociedade civil, ato constitutivo e respectivas alterações, devidamente registrados, 
acompanhados de prova de investidura da Diretoria em exercício; 
1.4. Registro Comercial, no caso de empresa individual; 
1.5. Decreto de Autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento 
no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando 
a atividade assim o exigir; 
 

2.  

 
 DOCUMENTAÇÃO RELATIVA À REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA. 
 
2.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas jurídicas do MF (CNPJ/MF); 
2.2. Prova de regularidade com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal do domicílio ou sede do 
licitante, ou outra equivalente na forma da Lei, conforme abaixo: 
 
2.3. Certidão de Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais, Previdenciários e à Dívida Ativa da 
União, conforme  Portaria RFB/PGFN N.º 1751 de 02/10/2014; 
2.4. Certidão Negativa de Tributos Estaduais; 
2.5 Certidão Negativa de Tributos Municipais; 
2.6. Certidão de Regularidade /FGTS (Lei 8.036/90); 
2.7. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas através do link www.tst.jus.br/certidao (Lei 12.440 de 
07 de Julho de 2011); 
2.8. Prova de Inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual/Municipal, se houver, relativo ao 
domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual 
2.9.  Alvará de Localização/Funcionamento da empresa vigente, (sendo licitante do Município de 
Redenção-PA ficam dispensadas as observações exigidas no alvará). 
 

3. C 

 
DOCUMENTAÇÃO RELATIVA À QUALIFICAÇÃO TÉCNICA. 
 

3.1. Comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em 
características, quantidades e prazos, com o objeto desta licitação, consistente na apresentação de 01 
(um) ou mais, atestados ou declarações de capacidade técnica, fornecidos por pessoas jurídicas de 
direito público ou privado, que comprove (m) o fornecimento com qualidade, conforme objeto deste 
pregão;  
3.2. Licença de funcionamento expedida pelo Órgão Sanitário Distrital (Estadual/Municipal) que 
comprove o licenciamento da empresa para exercer as atividades de comercialização referente ao 
objeto deste certame; 
3.3. Autorização de Funcionamento expedida pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária do 
Ministério da Saúde, ANVISA ou outro órgão que a antecedeu, conforme Decreto n.º 79094/77, de 05 
de janeiro de 1977, que regulamenta a Lei n.º 6.360/76, em seu Artigo 2º e com base na Lei n.º 
9.782/99, de 20 de janeiro de 1999; 
 

http://www.tst.jus.br/certidao
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3.4.  Certidão de regularidade do conselho federal de farmácia; 
 
3.5. Certidão ou comprovação do responsável técnico no conselho regional de farmácia do estado; 
 
3.6. Toda documentação apresentada com cópia extraída do Diário Oficial da União deverá ter o seu 
texto iluminado com caneta própria e a indicação do item correspondente; 
 

4.  

  
DOCUMENTAÇÃO RELATIVA À QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO – FINANCEIRA. 
 
 4.1. Certidão negativa de pedido de falência, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica; 
 - A certidão de que trata o item 4.1, deverá conter expressamente o prazo de validade, ou quando 
ausentes será considerada válida por um período de 90 (noventa) dias corridos, a contar da data da 
sua emissão pelo órgão expedidor, salvo disposição legal em contrário comprovada pelo proponente 
 

4.2 Balanço Patrimonial e demonstração do resultado do último exercício com termo de abertura e 
encerramento  

4.3  Certidão de regularidade profissional do conselho regional de contabilidade - CONTADOR.  

 

1    4.4 Apresentar certidão simplificada da junta comercial da sede do licitante. 
 

5. 0
3 

  

ANEXO IV- MODELO DE DECLARAÇÃO CONJUNTA (Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte 

(Lei Com. Nº 123/06); Cumprimento Pleno dos Requisitos de Habilitação (Lei n 10.520/02); Não 

emprega menor (inc. V, art. 27, Lei nº 8.666/93); Inexistência de Fato Superveniente Impeditivo de 

Habilitação (§ 2º, art. 32, Lei nº 8.666/93). 

 
A aceitação das certidões exigidas estão condicionadas à verificação de sua autenticidade e validade na 
internet/site. Em se tratando de empresas licitantes com sede em outra Unidade da Federação tal 
procedimento será realizado no site pertinente expresso na Certidão apresentada pela empresa. 
 
Os documentos necessários à habilitação deverão apresentar prazo de validade e serão apresentados os 
originais ou cópias autenticadas em Cartório competente com o devido selo de autenticidade.  Porém, não 
serão aceitas fotocópias efetuadas em aparelhos “fac-símile”, bem como aquelas que se encontrarem 
ilegíveis. 

 
Caso o licitante pretenda efetuar o fornecimento do objeto desta licitação por intermédio de outro(s) 
estabelecimento(s) da empresa (matriz/filial) deverá apresentar, o(s) CNPJ desse(s) estabelecimento(s), 
observando que a habilitação será feita em relação ao estabelecimento indicado.  
 
 * Será observada a informação constante no CNPJ referente à adequação do objeto licitado com o CNAE-
fiscal (Classificação Nacional de Atividades Econômicas).  
 
Não serão aceitos, protocolos de entrega ou solicitação de documentos em substituição aos documentos 
exigidos no edital. 
 
 
 

João Lucimar Borges 
Secretário Municipal de Saúde 

Decreto nº 006/2021 
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ANEXO III   
 

(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA) 
 

MODELO    DE    PROPOSTA   

Nome de Fantasia _____________________________________________________________________  

Razão Social::_________________________________________________________________________ 

CNPJ: ______________________________ ME (     ) OU  EPP (     ) 

Endereço: ____________________________________________________________________________ 

Bairro: ________________________________Município:______________________________________ 

Estado: ________________________________           CEP: ___________________________________  

Fone:___________________________E-MAIL:______________________________________________ 

Inscrição Estadual: ____________________________________________________________________ 

Inscrição Municipal_____________________________________________________________________ 

Conta Corrente nº__________________ Agencia nº_____________ Banco ________________________ 

Nome completo do responsável legal da empresa:____________________________________________ 

IDENTIFICAÇÃO DOS ITENS CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA 

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS E NUTRIÇÃO ENTERAL. 
 
Item   Descrição do Produto/Serviço      Marca Quantidade Unidade     Valor 

Médio 
    Valor Total 

1 ABRETIA 30 MG 760 unidade   

  Forma Farmacêutica Cápsula 
Para que serve Abretia é um medicamento da classe dos inibidores da recaptação de serotonina e noradrenalina. Abretia é um 
medicamento antidepressivo que age no sistema nervoso central (SNC). 
Categoria do Medicamento Referência 
Princípio Ativo Cloridrato de Duloxetina 
Quantidade 30 Cápsulas 
Dosagem 30mg 
Registro MS 1039001920031 1/9 
Observação MEDICAMENTO SUJEITO A CONTROLE ESPECIAL . SOMENTE PARA RETIRADA EM LOJA. OBRIGATÓRIA 
RETENÇÃO DA RECEITA. 
Controlado SIM 

2 AGULHAS ULTRA- FINE 1.800 unidade   

  Agulha descartável para aplicação de insulina com caneta confeccionada em aço inoxidável, atóxica, com bísel trifacetado, 
tendo 5 mm (3/16”) de comprimento e 0,25 mm (31G) de diâmetro. Caixas com 100 unidades. Compatível com todas as 
canetas de aplicação disponíveis no mercado. 

3 ALPHAGAN Z 20 frasco   

  Solução Oftálmica Estéril 
Frasco plástico conta-gotas contendo 3 mL ou 5 mL de solução oftálmica estéril de tartarato de 
brimonidina (10 mg/mL). 

4 AMITRIPILINA 10 MG 360 unidade   

  10mg Caixa 30 Comprimidos 

5 BUSCOPAN ESCOPOLAMINA 10 MG 1.080 unidade   

   Caixa Com 20 Drágeas 

6 CANETA DE APLICAÇÃO D 0,5 UI/DOSE: 
NOVEPEN ECHO 0,5UI 

20 unidade   



 
                     

PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO 
  EXERCÍCIO/2021 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Av. Guarantã, 600, Vila Paulista, Redenção-PA – licitacao@redencao.pa.gov.br               Página 42 de 57 
 

 

  CONTÉM: 
- 1 Novopen Echo 
- 1 Estojo 
INFORMAÇÃO: 
Caneta para aplicação de Insulina: para uso com penfills de 3mL de insulina Novolin N, Novolin R, NovoRapid, Levemir, 
NovoMix 30 e Tresiba. 
Marca de 0,5 em 0,5 unidade. 
Dosagem Máxima 35 unidades 

7 CILOSTAZOL 100 MG 360 unidade   

  cilostazol .................... 100 mg 
excipientes q.s.p. .................... 1 comprimido 
Excipientes: carmelose cálcica, sicovit laca indigotina, dióxido de silício coloidal, estearato de magnésio e celulose 
microcristalina 

8 CINTO DE PASSEIO 40 unidade   

  Material nylom, na cor preto, com ponteira e fivela rolete em metal na cor preto. MARCA HARDEN. 

9 CLORIDRATO DE LEVOMEPROMAZINA(25 
MG) 

60.000 unidade   

  CAIXA COM 20 COMPRIMIDOS  

10 CLORIDRATO DE METFORMINA 500 MG 360 unidade   

  cada comprimido contém: cloridrato de metformina 

11 CLORIDRATO ONDANSETRONA 4MG 360 unidade   

  Caixa Conteúdo:10 comprimidos revestidos 

12 COLAR CERVICAL RETRÁTIL G 10 unidade   

  Características do colar cervical: 
Fabricado nas cores do padrão universal; 
Revestido de espuma macia tipo “EVA” especial; 
Fecho em velcro de 05 mm em um dos lados; 
Possui um botão preto que permite a montagem, bem como regular o tamanho do colar; 
Na parte posterior, possui 02 aberturas para a palpação e ventilação da nuca; 
Na frente, uma abertura que permite a palpação do pulso carotídeo e acesso à traqueia; 
Botões fabricados em material plástico resistente, permitindo a rádio transparência. 
Dimensões: G 

13 COLAR CERVICAL RETRÁTIL M 10 unidade   

  Características do colar cervical: 
Fabricado nas cores do padrão universal; 
Revestido de espuma macia tipo “EVA” especial; 
Fecho em velcro de 05 mm em um dos lados; 
Possui um botão preto que permite a montagem, bem como regular o tamanho do colar; 
Na parte posterior, possui 02 aberturas para a palpação e ventilação da nuca; 
Na frente, uma abertura que permite a palpação do pulso carotídeo e acesso à traqueia; 
Botões fabricados em material plástico resistente, permitindo a rádio transparência. 
Dimensões: M 

14 COLAR CERVICAL RETRÁTIL P 10 unidade   

  Características do colar cervical: 
Fabricado nas cores do padrão universal; 
Revestido de espuma macia tipo “EVA” especial; 
Fecho em velcro de 05 mm em um dos lados; 
Possui um botão preto que permite a montagem, bem como regular o tamanho do colar; 
Na parte posterior, possui 02 aberturas para a palpação e ventilação da nuca; 
Na frente, uma abertura que permite a palpação do pulso carotídeo e acesso à traqueia; 
Botões fabricados em material plástico resistente, permitindo a rádio transparência. 
Dimensões: P 

15 COLETE DE IMOBILIZAÇÃO DORSO-
LOMBAR 

10 unidade   

  Imobilizador Dorsal para Resgate tipo ked tamanho Adulto é um dispositivo utilizado em conjunto com o colar cervical que 
permite a imobilização da cabeça, coluna cervical e lombar em uma posição anatômica, permitindo que a vitíma seja 
imobilizada, extricada e transportada em posição sentada, prevenindo lesões adicionais durante as manobras de extricação. 

16 COMPLEXO B 600 unidade   

17 CONCOR 5MG 360 unidade   

  Conteúdo: 30 comprimidos 
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Utilizado por pacientes cardíacos, Concor 5 mg é indicado no tratamento da angina pectoris ou da pressão alta. 

18 CONJUNTO DE TALAS P/ IMOBILIZAÇÃO 
DE MEMBROS 

20 conjunto   

  Tamanho PP - 30 cm (Altura) x 8 
cm (Largura) - Roxa 
Tamanho P - 53 cm (Altura) x 8 
cm (Largura) - Azul 
Tamanho M - 63 cm (Altura) x 9 
cm (Largura) - Laranja 
Tamanho G - 85 cm (Altura) x 10 
cm (Largura) – Verde 

19 COSOPT 24 frasco   

  Solução oftálmica estéril de cloridrato de dorzolamida a 2% e maleato de timolol a 0,5% .Cada mililitro (mL) de Cosopt® 
contém aproximadamente 24 gotas e cada gota contém aproximadamente 0,83 mg de dorzolamida e 0,21 mg de timolol. 

20 DICLOFENACO SÓDICO 25MG/ML 3ML 10.000 unidade   

  Diclofenaco sódico 25mg/ml 3ml 

21 DIETA ENTERAL ISOSOURCE SOYA 936 litro   

  Embalagem com 1L – Formato Tetra Square.  

22 DIPIRONA SODICA 500MG/ML INJETAVEL, 
AMPOLA DE 2 ML 

50.000 unidade   

  hidróxido de sódio, edetato dissódico, metabissulfito de sódio e água para injetáveis.   

23 DONAREN 150MG 360 unidade   

  150MG CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS 

24 ECASIL 81 MG 360 unidade   

  O Ecasil 81 mg (ácido acetilsalicílico) é apresentado na forma de comprimido revestido (gastrorresistente) de 81 mg em caixas 
contendo 90 comprimidos. 

25 ELETRODO P-740K NIHON KOHDEN 
CARDIO LIFE ADULTO 

10 unidade   

  Eletrodos modelo P-740K descartáveis para desfibriladores Nihon Kohden 
Em conjunto com o desfibrilador proporcionam choques de desfibrilação aos pacientes para tratamento de fibrilação ventricular 
e taquicardia ventricular. 
Não escorregam e não saem de posição durante manobras de RCP 
Os eletrodos P-740K podem ser usados também para monitorar ECG e como marca passo nos desfibriladores que possuem 
esta função. 
Os eletrodos Nihon Kohden são indicado para uso em hospitais, ambulâncias, empresa estabelecimentos que possuam 
quadro médico. 
São produtos de uso único 
Livres de látex. 
São projetados para serem usados a uma distância de 50cm do operador 
proporciona Análise de VF Contínuo NIHON KOHDEN analisa a forma de onda de ECG mesmo durante a RCP 
COMPATIBILIDADE: 
- AED-2100K 
- AED-2150K 
- AED-2151K 
- AED-2152K 
- AED-3100 
- AED-5500 (série) 
- TEC-5600 (série) 
- TEC-7600 (série) 
- TEC-7700 (série) 
- TEC-8300 (série) 

26 ELETRODO P-740K NIHON KOHDEN 
CARDIO LIFE PEDIÁTRICO 

10 unidade   

  ELETRODO P-740K NIHON KOHDEN CARDIO LIFE PEDIÁTRICO PARA DESFIBRILADOR COM PAS ADESIVAS  

27 EQUIPO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL COM 
FILTRO DE AR 

20 unidade   

  Kit de Equipos Escalonados para a administração de Dietas Enterais. 
- 40 Equipos Escalonados de Nutrição Enteral 
O Bioequipo para Nutrição Enteral Biobase, é utilizado para dieta enteral via sonda, equipo gravitacional, com ponta perfurante 
e tampa protetora. Câmara flexível para visualização de gotejamento e extensão em PVC azul com comprimento de 1,50m, 
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controle de fluxo tipo pinça rolete, filtro de ar lateral e com conector escalonado. 
Verifique abaixo as demais informações técnicas do produto: 
Artigo médico-hospitalar de uso único, estéril, indicado para administração de soluções enterais de uso geral; 
Possui tubo flexível e conexões universais tanto no conector luer, como na ponta perfurante; 
Possui regulador de fluxo, o qual garante excelente precisão no controle do gotejamento; 
Produto fabricado com matéria-prima atóxica e esterilizado a óxido de etileno; 
Produto embalado individualmente em pouche de papel grau cirúrgico; 

28 FILTRO ANTIBACTERIANO 10 unidade   

  Possui cateter Mount junto ao produto; 
Com conexão para capnografia; 
Livres de látex; 
Estéril por óxido de etileno.  

29 FITAS CETONAS PARA O FRESSTYLE 
LIBRE 

12 caixa   

  Indicadas para testar o nível de cetona no sangue. 
Mede de forma rápida e prática. 
Resultado em 10 segundos. 
Embaladas individualmente para evitar contaminação.  
COM 10 UNIDADES 

30 FITAS GLICEMIA ONE TOUCH 1.800 unidade   

  COM 50 UNIDADES 
- Fornecem resultados precisos em apenas 5 segundos; 
- Requerem uma pequena quantidade de sangue para amostra: 1 µL; 
- São compatíveis com o Medidor de Glicemia One Touch Select Plus Flex. 

31 FUROSEMIDA 10MG/ML SOLUCAO 
INJETAVEL AMPOLA 2 ML 

15.000 frasco   

  Cada mL da solução injetável contém: furosemida....................................................................................................10mg Veículo 
q.s.p...............................................................................................................2mL Excipientes: água para injeção e hidróxido de 
sódio. 

32 HIDRATANTE CORPORAL400ML 40 unidade   

  Hidratante Corpotal 400ml  
- Hidratação instensa e imediata. 
- Possui ação desodorante. 
- 48 horas de hidratação. 
- Dermatologicamente testado. 
- Não contém corantes, álcool etílico e ingredientes de origem animal. 

33 INFST MMT-399 QCKST 10PK 6MM23N 6L 12 unidade   

  Cateter: Conjunto de Infusão Quick Set - Caixa lacrada contendo 10 cateteres O Quick-Set é o conjunto de infusão, com 
ângulo de inserção de 90° que combina 
Quantidade  
10 Unidades 
Marca  
3951 
Fabricante  
Medtronic 

34 INSULINA FIASP PENFIL 6 unidade   

  Solução injetável de insulina asparte 100 U/mL, disponível em carpule com 3 mL cada. 
Cada embalagem contém 5 carpules. 

35 KIT MMT-1752KBP 640G V4.11 MG 1 unidade   

  KIT INICIO MMT-1752 KBP 640G 
PRETA 
REGISTRO ANVISA: 10339190656 
APRESENTAÇÃO: Not assigned 
PRAZO VALIDADE PRODUTO: 12 
meses 

36 KIT MMT-7775WE GST3B 1CK 12L EE 
PROM 

1 unidade   

  KIT TRANSMISSOR GUARDIAN LINK 
REGISTRO ANVISA: 10339190656 
APRESENTAÇÃO: Not assigned 
PRAZO VALIDADE PRODUTO: 12 
meses 

37 LINK MMT-7306 CARELINK USB V2.4 23L 1 unidade   

  O USB Medtronic Carelink é um dispositivo sem fio que transmite informações de MiniMed Paradigm bombas de insulina e da 
Guarda Real-Time monitores de glicose contínua para Carelink pessoal. 
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38 LUMIGAN RC 12 frasco   

  Lumigan RC 5mg, caixa com 1 frasco gotejador com 5mL de solução de uso oftálmico 

39 MANGUEIRA TRAQUEIA PARA BIPPAP 10 unidade   

  Mangueira (Traqueia) para Cpap/ Bipap/ Vpap com Compatibilidade Universal 
Produto com ZERO odor de plástico. 
Maior flexibilidade; 
Tamanho de 1,80m; 
Compatível com todos os modelos  

40 NASTRO ROLOS COM 05 MTS 1.200 unidade   

  ROLO COM 5 METROS  

41 NEVRIX 360 unidade   

  Caixa com 20 Comprimidos  

42 NOVORAPID 100UI/ML FRASCO COM 10 
ML 

6 unidade   

  NovoRapid 100U/mL, caixa com 1 frasco-ampola com 10mL de solução de uso subcutâneo 

43 OCUPRESS 2% 6 unidade   

  OCUPRESS 2% 5 ML SOLUÇÃO OFTÁLMICA 

44 PACO 500MG+30MG 864 unidade   

  Paco 500/30mg  CX com 36 Comprimidos  

45 PIETRA 2MG 360 unidade   

  Cx com 30 Comprimidos Revestidos 

46 PRAMIPEXOL 1,50 MG 360 unidade   

  DICLORIDRATO DE PRAMIPEXOL 1,50MG CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS 

47 PREGABALINA 75 MG 1.080 unidade   

  Peso (kg)  
0.0001 
Quantidade caixa  
30 Cápsulas Duras 

48 REVLIMID 10 MG (LENALIDOMIDA) 360 unidade   

  10mg, caixa com 28 cápsulas duras 

49 ROSUVASTATINA 10MG 360 unidade   

  10mg, caixa com 30 comprimidos revestidos 

50 RSVR MMT-332A 10PK PRDGM 3ML 21L 12 unidade   

  MMT-332A PARADIGM 3.0ML 

51 SALBUTAMOL, SULFATO 100MCG/DOSE 50 Frasco   

  spray é um aerossol pressurizado, apresentado em frascos de alumínio com 200 doses, 
acompanhados de aplicador. 

52 SENSOR FREE STYLE LIBRE 18 caixa   

  Embalagem Contém: 
1 Aplicador do Sensor. 
1 Recipiente do Sensor. 
2 lenços umedecidos com álcool. 

53 SENSOR MMT-7008A 5PK ENLITENFIN 
23L 

12 unidade   

  SENSOR ENLITE MEDTRONIC MMT-7008A 

54 SERTER MMT-305QS QCKSRTR QCKST 
23L 

1 unidade   

  APLICADOR DO CONJUNTO DE INFUSÃO QUICK-SET (QUICK SERTER) MEDTRONIC MMT-305QS  

55 SIMECO PLUS 60 frasco   

  Conteúdo: 240ml 

56 SOTALOL 160MG 720 unidade   

  SOTALOL 160MG 30 COMPRIMIDOS 

57 TESOURA P/ METAL 20 unidade   
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  Tesoura corta vergalhão de 42" é feita em aço carbono e indicada para cortar vergalhões e ferro para construção. Possui 
mecanismo de alavanca dupla para facilitar o corte 

58 TESOURA PONTA ROMBA 20 unidade   

  Tesoura Ponta Romba 
Tesoura em aço inox com ponta romba, cabo plástico, para corte de roupas, cintos de segurança e até mesmo pequenos 
objetos metálicos, própria para não ferir a vítima. 
Dimensões 
- Comprimento da Lâmina: 6,5 cm 
- Comprimento do Cabo: 9 cm 
- Comprimento Total: 18 cm 
- Material da Lâmina: Aço Inoxidável 
- Material da Empunhadura: Abs 
- Peso 55 g 

59 TUBO DE TRAQUESTOMIA N. 7 10 unidade   

  para Traqueostomia com Balão - tamanho 7,0 mm - SOLIDOR Características: 1 cânula de PVC, linha radiopaca contínua; 
Placa de fixação flexível, com conector cônico 

60 VENLAXIN 150 MG 360 unidade   

  VENLAXIN 150MG CX COM 30 CÁPSULAS 

61 XALATAN 12 frasco   

  XALATAN 50MCG/ML COLÍRIO COM 2,5ML 
Xalatan (latanoprosta) solução oftálmica é indicado a pacientes com glaucoma de ângulo aberto (doença crônica do olho em 
que a pressão dentro deste aumenta 

62 ZOLPIDEN 10 MG 360 unidade   

  ZOLPIDEM 10MG CX 30 COMPRIMIDOS 

    Total ->                 

 

1. Prazo de validade da Proposta: (preencher) não inferior a 60 (sessenta) dias.  
2. Prazo de entrega: (preencher)  
3. Local de entrega: (preencher)  
4. Prazo de garantia: (preencher) 

Observação 1 : Havendo omissão das informações acima considerar-se-ão os prazos previstos neste edital 
como aceitos. 

Declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no 
Edital e seus Anexos, bem como aceitamos todas as obrigações e responsabilidades especificadas no 
Termo de Referência. 

Declaramos que nos preços cotados estão incluídas todas as despesas que, direta ou 
indiretamente, fazem parte do presente objeto, tais como gastos da empresa com suporte técnico e 
administrativo, impostos, seguros, taxas, ou quaisquer outros que possam incidir sobre gastos da 
empresa, sem quaisquer acréscimos em virtude de expectativa inflacionária e deduzidos os descontos 
eventualmente concedidos. 

 
 
 

(Local)............................., de 2021. 
 

........................................................................... 
 

(Assinatura do representante legal e carimbo (apresentar em papel timbrado da empresa Licitante) 
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ANEXO IV 

 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO CONJUNTA (Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (Lei Com. Nº 

123/06); Cumprimento Pleno dos Requisitos de Habilitação (Lei n 10.520/02); Não emprega menor (inc. V, 

art. 27, Lei nº 8.666/93); Inexistência de Fato Superveniente Impeditivo de Habilitação (§ 2º, art. 32, Lei nº 

8.666/93)). 

 

(Nome da Empresa), CNPJ/MF Nº ......, sediada, (endereço completo). Declaramos para todos os 
fins de direito, especificamente para participação de licitação na modalidade de pregão, o que se segue: 

 
 Declaramos que estamos sob o regime de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, para efeito 

do disposto na Lei Complementar nº 123/06.  
 
 Declaramos que Conhecemos e Concordamos com todos os termos do pregão em epígrafe e 

Cumpre Plenamente Todos os Requisitos de Habilitação exigidos pelo Edital, nos termos da Lei nº 
10.520/02.  

 

 Declaramos para os fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei no 8.666/93, acrescido pela 

Lei no 9.854/99, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou 
insalubre e não emprega menor de dezesseis anos. 

 
 Declaramos que até a presente data inexistem fatos impeditivos para habilitação, bem como não 

nos encontramos em estado de Inidoneidade declarado ou suspensivo, por nenhum órgão da 
administração pública Federal, Estadual, Municipal ou do Distrito Federal, e que não estamos 
sujeitos a qualquer impedimento legal para licitar ou contratar com a Administração, ciente da 
obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.  

 
A empresa declara ainda que tem ciência que “a falsidade de declaração prestada objetivando 

benefícios na presente licitação, caracterizará o crime de que trata o Art. 299 do Código Penal, sem 
prejuízo do enquadramento em outras figuras penais e das sanções administrativas previstas na Lein˚ 
8.666/93. 

 
 
 

Local , ______de _________ de _____ 
 
                                                                                                                                                                 
 

Nome e assinatura do Representante Legal 
CNPJ DA EMPRESA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8666cons.htm#art27v
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ANEXO V 

 
MINUTA DE CONTRATO 

 
O MUNICÍPIO DE REDENÇÃO, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, pessoa jurídica de direito 
público interno, inscrita regularmente no CNPJ (MF) nº. 11.190.128/0001-81, situada à __________ - 
Redenção - PA, contatos comerciais/oficiais: (94)______ e e-mail: comprasaude@redencao.pa.gov.br 
representado por seu gestor, a Sr. ____________, brasileiro, casado, inscrito regulamente no CPF nº -
_______, RG nº _____ SSP/__, residente e domiciliada à ______, Setor _______, neste Município doravante 
denominado contratante e  a empresa ______________________________, situada à Rua 
___________________, nº ______, Setor _______________________, município de 
____________/_______, inscrita no CNPJ sob o nº ______________________________, neste ato 
representado por seu Sócio Proprietário o Srº _______________________, brasileiro, _________________, 
empresário, inscrito no RG nº _______________________ e CPF nº ________________________ residente 
e domiciliado na Rua _____________, nº _______, Setor ________________, Município de ____________ 
/____________ contatos comerciais / oficiais: (______) __________________________ e e-mail: 
______________________________________________ doravante denominada CONTRATADA, têm entre 
si, justa e acertada a presente, Contratação de Fornecimento, por prazo determinado, nos termos da Lei 
Federal nº. 8.666/93 e suas alterações, com fundamento jurídico de CONTRATO Administrativo de Direito 
Público, mediante as cláusulas. 
 
1 - DO FUNDAMENTO/VINCULAÇÃO 
 
1.1. A presente Contratação fundamenta-se no excepcional interesse público vinculada ainda no Processo 
Licitatório nº 186/2021, na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO Nº 076/2021, tipo menor preço por Item, 
homologada no dia ____/____/2021, e rege-se por todas as disposições contidas naquele Edital, bem como 
as disposições na Lei Federal nº 10.520, de 17/07/2002, Decreto Federal nº 3.555, de 08/08/2000, e suas 
alterações, Decreto nº 10.024/2019, Decreto Municipal nº 091/2020 aplicando–se, subsidiariamente, no que 
couber, a Lei 8.666, de 21/06/93 e Lei 123/06. 
 
2 - DO OBJETO 
 
2.1. O presente CONTRATO, tem por objeto a Contratação de Empresa para  aquisição de 
MEDICAMENTOS, INSUMOS E NUTRIÇÃO ENTERAL, destinado o fortalecimento das ações de atenção 
primária, média e alta complexidade e decisões judiciais do Município de Redenção/PA, a fim de atender as 
necessidades públicas no que concernem as demandadas do Município de Redenção/PA, no exercício de 
2021, e no que couber 2022 conforme Classificação Final dos Itens por Centro de Custo e Proponentes: 

  Item Descrição do Produto/Serviço Unidade Quantida
de 

Marca  Valor unit. Valor total 

     1       

     2       

     3       

     4       

VALOR TOTAL DOS ITENS  

 
3 – DO REGIME DE EXECUÇÃO/ENTREGA DOS PRODUTOS E DA NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. 
 
3.1. Os materiais deverão ser entregues (tantas quantas forem necessárias), de acordo com a necessidade 
da Secretaria Municipal de Saúde. 
 
3.2. Feita a solicitação pelo Setor de Compras a CONTRATADA terá o prazo máximo de 15 (quinze) dias 
úteis para sua entrega no local indicado na Autorização de Fornecimento – AF, na 
Secretaria Municipal de Saúde, estabelecida a Av. Alceu Veronese n. 253 – Alto Paraná – CEP 68552-210 – 
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Redenção/PA, em dias úteis no horário das 08:00 as 14:00 ou, excepcionalmente, em outro horário 
determinado pela SMS. 
 
3.3. Em caso do prazo acima estipulado coincidir com feriados, pontos facultativos, sábados ou 
domingos, a entrega deverá ocorrer no 1º (primeiro) dia útil após. 
 
3.4. As entregas deverão ser por conta e risco da CONTRATADA, nas quantidades solicitadas e deverão 
estar obrigatoriamente acompanhados dos competentes documentos fiscais, devidamente discriminados com 
todos os produtos, marcas e respectivos valores. 
 
3.5. É de responsabilidade da CONTRATADA a substituição dentro de no máximo 02 (dois) dias úteis, 
depois do comunicado pela Secretaria Municipal de Saúde, de qualquer produto fora das especificações, 
deteriorados, avariados ou danificados e inclusive se constatados danos nas embalagens e, ainda, 
que apresentem deterioração quando da abertura da embalagem, por um outro produto de igual qualidade ou 
superior, sem quaisquer ônus para a Administração Municipal. 
 
3.6. O prazo de validade dos produtos fornecidos deverão ter a data de fabricação recente, sendo no 
máximo de 06 (seis) meses; e validade de no mínimo 18 (dezoito) 
meses, contados a partir da data de entrega, deverá estar especificada na embalagem, a data de fabricação 
e o prazo de validade dos produtos. 
 
 3.7 Em caso de não cumprimento dos itens 3.1 ao 3.6, a contratante procederá à notificação extrajudicial da 
contratada, por meio dos contatos comerciais/oficiais fornecidos pelas partes contratantes, por meio de e-mail 
e/ou “whats app”. 
 
3.8 As partes contratantes autorizam e reconhecem todas as comunicações/notificações e demais intimações 
procedidas/feitas através dos contatos comerciais/oficiais fornecidos, sejam por e-mail e/ou WhatsApp, dando 
como ciente as mensagens recebidas após decorridos o prazo de 24h (vinte e quatro horas) do seu envio. 
 
3.9 Os prazos estipulados nas comunicações/notificações/intimações procedidas na forma dos itens 3.7 e 3.8 
começarão a correr após 24h(vinte quatro horas) do seu envio. 
 
3.10 Todas as notificações extrajudiciais por descumprimento das obrigações contratuais dos itens 3.1 a 3.6, 
dar-se-ão exclusivamente, por meio de e-mail e/ou WhatsApp, procedidas através dos contatos 
comerciais/oficiais, dispensando-se a notificação física por meio de cartório extrajudicial e/ou correios.  
 
4 – DO PAGAMENTO 
 
4.1. O pagamento, decorrente do fornecimento dos produtos desta licitação, será efetuado em até 30 (trinta) 
dias corridos mediante crédito em conta corrente, contados do seu recebimento, após a apresentação da 
respectiva documentação fiscal, devidamente atestada pelo setor competente, conforme dispõe o art. 40, 
inciso XIV, alínea “a”, combinado com o art. 73, inciso II, alínea “b”, da Lei n° 8.666/93 e alterações. 
 
4.2. Deverá constar no documento fiscal o numero da licitação – Pregão Eletrônico 076/2021; bem como, nº 
da Conta Corrente e Agencia bancária, da empresa, sem os quais o pagamento ficará retido por falta 
de informações. 
 
4.3. Ocorrendo erro no documento da cobrança, este será devolvido e o pagamento será sustado para que a 
CONTRATADA tome as medidas necessárias, passando o prazo para o pagamento a ser contado a partir 
da data da reapresentação do mesmo. 
 
4.4. A Secretaria Municipal de Saúde não pagará, sem que tenha autorização prévia e formalmente, a 
nenhum compromisso que lhe venha a ser cobrado diretamente por terceiros, sejam ou não 
instituições financeiras. 
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4.5. A Secretaria Municipal de Saúde efetuará retenção, na fonte, dos tributos e contribuições sobre todos os 
pagamentos à CONTRATADA. 
 
4.6. Estima-se em R$ _____________ (_______________________________________) o valor do presente 
CONTRATO tomando como base os preços licitados. 
 

4.8. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha concorrido de 
alguma forma para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira devida pelo 
CONTRATANTE, entre a data acima referida e a correspondente ao efetivo pagamento da parcela, ser a 
seguinte: 
  
EM = I x N x VP  
Onde:  
EM = Encargos moratórios;  
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;  
VP = Valor da parcela a ser paga.  
I = Índice de compensação financeira = 0,0001644, assim apurado:  
I = (TX) 365 I = (6/100) 365 I = 0,0001644 TX = Percentual da taxa anual = 6%. 
  
4.9. A compensação financeira prevista nesta condição será incluída na fatura do mês seguinte ao da 
ocorrência. 
 
4.10. O presente critério aplica-se aos casos de compensações financeiras por eventuais atrasos de 

pagamentos e aos casos de descontos por eventuais antecipações de pagamento.  

 
4.11. A aplicação Financeira se dará através do cronograma de desembolso (ou cronograma físico-
financeiro) que se trata da exposição das etapas dos serviços/aquisições (físico), em periodicidade mensal, 
previsto estimado, até atingir o prazo total da contratação, com a correspondência desses 
serviços/aquisições, também em valor (financeiro), até atingir 100% do valor orçado previsto estimado.  

 
5 - DO REAJUSTE. 
 
5.1. Os preços propostos poderão variar no decorrer do ajuste entre a data do término da validade da 
proposta e as de efetiva entrega a fim de prevalecer o equilíbrio da equação econômica financeira, devendo a 
contratada solicitar, através de requerimento formal, o pedido de recomposição de preços demonstrando os 
valores reais, instruído com cópias de notas fiscais de compra e demais documentos, caso em que a 
municipalidade irá proceder a revisão se efetivamente comprovada. 
 
5.2. O reequilíbrio econômico financeiro – pode ser concedido nos casos que resultem em onerosidade 
comprovadamente excessiva para qualquer das partes, objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-
financeiro inicial do contrato, na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis, ou previsíveis, porém de 
consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou, ainda, em caso de 
força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando álea econômica extraordinária e extracontratual, 
desde que devidamente demonstradas pelas partes, Art. 65, alínea “d”, Lei 8.666/93.  
 
5.3. O pedido de recomposição de preços não exime a Contratada da responsabilidade  contratual de entrega 
nos prazos estipulados no neste contrato sob pena de incorrer no presente em mora e inadimplemento com a 
aplicação das penalidades previstas no presente edital, inclusive a rescisão contratual. 
 
5.4. Os preços ajustados poderão ser reajustados, mediante requerimento da CONTRATADA, após decorrido 
um ano a contar da data do termo inicial do contrato, mediante análise da variação dos preços de referência, 
indicados pelas Secretarias Municipais ou através de índice nacional de preços ao consumidor – INPC, 
ficando a cargo da CONTRATANTE optar pela escolha mais vantajosa para a Administração Pública. 
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6 - DOS PRAZOS DE VIGÊNCIA 
 
6.1. O presente CONTRATO, terá o prazo de vigência de até 12 (doze) meses, tendo eficácia legal no 
primeiro dia após a publicação, podendo ser prorrogado em caráter excepcional, através de Termo Aditivo e 
deverá se justificar por escrito devidamente justificado e, mediante autorização da autoridade superior, por 
até doze meses nos termos do artigo 57, § 4° da Lei nº 8.666, de 1993. 
 
6.2. O Contrato poderá ser prorrogado obedecendo ao art. 57 da Lei 8.666/93 e suas obrigações, através de 
Termo Aditivo e deverá se justificar por escrito. 
 
6.3. A CONTRATADA fica obrigada a aceitar na mesma condição contratual, os acréscimos ou supressões 
que se fizerem necessários no fornecimento dos produtos, até 25% (vinte e cinco por cento) do inicialmente 
estipulado no CONTRATO.  
 
7 - DAS MODIFICAÇÕES E ADITAMENTOS 
 
7.1. Qualquer modificação das condições estabelecidas neste instrumento só poderá ser determinada pela 
CONTRATANTE, através de aditamento, atendendo ao disposto nas Leis Federais n.º 8.666/93 e suas 
alterações. 
 
8 - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 
 
8.1. Os recursos para fazer face às despesas advindas, do presente CONTRATO são oriundos da dotação 
orçamentária prevista no Orçamento Municipal vigente, conforme descrito abaixo: 
 

 

DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS 

 

20 - Seguridade Social 

Fundo Municipal de Saúde 

Assistência Hospitalar e Ambulatorial de Média e Alta Complexidade e/ou 

10.302.0210.2338 - Atenção Básica de Saúde e/ou 

10.301.1209.2058 - Manutenção do Centro de Atendimento farmacêutico – CAF e/ou 

10.305.0200.2064 - Enfrentamento de Emergência de Saúde Pública COVID-19 

3.3.90.30.00 – Material de Consumo e/ ou 

3.3.90.91.00 – Sentenças Judicias 

0.1.33/002.001, 0.1.40/002.001 ou 0.1.29/002.001; 0.1.29/002.003 – Recursos Próprios/SUS e/ou: 

Fonte de Recursos: 10010000 - Recursos Extraordinários/Ordinários; 12130000 – Transferências do 

SUS/Estado; 12140000 – Transferências do SUS/FNS-Bloco de Custeio – Recursos do 

SUS/Próprios/COVID-19 

 
9 - DAS OBRIGAÇÕES - As partes se obrigam ao cumprimento da Lei 8.666/93 e suas alterações. 

A CONTRATADA obriga-se a: 

 

 Atender plenamente ao compromisso assumido com a CONTRATANTE. 

 

 Efetuar a entrega do objeto da presente contratação em perfeitas condições, no prazo e local 

indicado pela CONTRATANTE, em estrita observância das especificações do Edital, proposta e contrato 

durante o período de vigência do contrato. 
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 Responsabilizar-se pela procedência, qualidade e entrega do objeto da presente contratação. 

 

 Substituir imediatamente o objeto da presente contratação, por outros de características idênticas 

quando os mesmos não atenderem as especificações previstas neste instrumento. 

 

 Prestar esclarecimentos que forem solicitados, cujas reclamações se obrigam a atender 

prontamente, bem como dar ciência a CONTRATANTE, imediatamente e por escrito, de qualquer 

anormalidade que verificar quando da execução do fornecimento. 

 

 A falta de quaisquer dos medicamentos e nutrições enterais, cujo fornecimento incumbe à 

fornecedora, não poderá ser alegado como motivo de força maior para atraso, má execução ou 

inexecução do objeto do contrato e não a eximirá da penalidade a que está sujeita pelo não cumprimento 

dos prazos e demais condições estabelecidas. 

 

 Dispor-se a toda e qualquer fiscalização da CONTRATANTE, assim como ao cumprimento das 

obrigações previstas no certame definidos e conforme especificações constantes do edital. 

 

 Indenizar terceiros e ou o órgão entidade, mesmo em caso de ausência ou omissão de 

fiscalização de sua parte, por quaisquer danos ou prejuízos causados, devendo a fornecedora adotar 

todas as medidas preventivas, com fiel observância as exigências das autoridades competentes e as 

disposições legais vigentes. 

 

 A CONTRATADA deverá responder a CONTRATANTE nos casos de qualquer tipo de atuação ou 

ação, que venha a sofrer em decorrência do cumprimento do objeto, bem como pelos contratos de 

trabalho de seus empregados, que envolvam eventuais decisões judiciais, eximindo o órgão/entidade de 

qualquer solidariedade ou responsabilidade. 

 

 Comunicar imediatamente a CONTRATANTE qualquer alteração ocorrida no endereço, conta 

bancaria e outros julgáveis necessários para recebimento de correspondência. 

 

 Arcar com as despesas de transporte, tributos, frete, carregamento, descarregamento, encargos 

trabalhistas e previdenciários e outros custos decorrentes direta e indiretamente do fornecimento do objeto 

desta licitação. 

 

 Responder pelos danos e prejuízos causados a Administração contratante e a terceiros por ação 

ou omissão própria durante a vigência do contrato. 

  

 A CONTRATADA obriga-se a entregar todos os medicamentos e nutrições enterais em perfeito 

estado de conservação e não apresentar a menor evidência riscos de uso possam comprometer o 

manuseio e uso dos mesmos. 

 

 Garantir a integridade dos medicamentos e nutrições enterais durante o trajeto, cabendo à mesma 

a reposição nos casos falta detectada, de manuseio inapropriado que cause a perda dos produtos. 

 

 Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do produto, de acordo com os artigos 12, 13, 

18 e 26, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990). 
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 Comunicar ao servidor designado pela fiscalização do contrato autorizado pela CONTRATANTE, 

por escrito, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que 

impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação. 

  

 Manter, durante toda a execução do contrato compatibilidade com as obrigações assumidas, todas 

as condições de habilitação e qualificação exigidas. 

 

 Havendo cisão, incorporação, fusão ou mudança da razão social da empresa CONTRATADA, a 

aceitação de qualquer uma destas operações, como pressuposto para a continuidade do contrato, ficará 

condicionada à análise, por esta ADMINISTRAÇÃO CONTRATANTE, do procedimento realizado e da 

documentação da nova empresa, considerando todas as normas aqui estabelecidas como parâmetros de 

aceitação, tendo em vista a eliminação dos riscos de insucesso na execução do objeto contratado. 

 

 Para averiguação do disposto no subitem 12.18. a empresa resultante de qualquer das operações 

comerciais ali descritas fica obrigada a apresentar, imediatamente, a documentação comprobatória de sua 

situação. 

 

 Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações 

assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada, exceto nas condições 

autorizadas no TR, Edital ou na minuta de contrato. 

 

 Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, as partes do objeto do 

edital e seus Anexos, em que se verificarem vícios, defeitos, ou incorreções resultantes dos produtos 

empregados ou da execução de serviços. 

 

 Aceitar os acréscimos ou supressões que se fizerem necessária, até 25% do valor inicial 

atualizado do contrato. 

 

 A CONTRATADA assumirá total responsabilidade pela execução e cumprimento dos prazos e 

garantias do Contrato. 

 
 

A CONTRATANTE obriga-se a: 

 

 

 Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da CONTRATADA, através de 

comissão/servidor especialmente designado. 

 

 Comunicar à CONTRATADA, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas 

no medicamentos e nutrições enterais fornecidos, para que seja substituído, reparado ou corrigido. 

 

 Comunicar oficialmente à CONTRATADA quaisquer falhas verificadas no cumprimento do 

contrato. 
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 Comunicar formalmente à CONTRATADA, através de correspondências ou aditivos contratuais, 

sempre que houver alterações e informações que possam modificar itens do contrato originalmente 

avençados. 

 

 Conduzir os procedimentos relativos a eventuais negociações dos preços contratados e a 

aplicação de penalidades por descumprimento do pactuado no instrumento de contrato. 

 

 Efetuar o pagamento à CONTRATADA no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no 

prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos. 

 Verificar a regularidade da situação fiscal da CONTRATADA. 

 

 Exercer a fiscalização do contrato por intermédio de servidores especialmente designados, na 

forma prevista no artigo 67, da Lei nº 8.666/1993. 

 

 Exigir o cumprimento de todos os compromissos assumidos pela CONTRATADA. 

 

 Permitir acesso dos empregados da CONTRATADA às suas dependências para a entrega dos 

medicamentos e nutrições enterais necessários ao cumprimento do objeto contratado. 

 

 Prestar as informações e os esclarecimentos pertinentes que venham a ser solicitado pelo 

representante ou preposto da CONTRATADA. 

 

 Proceder o recebimento, atestar as respectivas faturas e proceder à liquidação e ao pagamento 

dos materiais fornecidos. 

 

 Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos. 

 

 Recusar, com a devida justificativa, os materiais entregues fora das especificações constantes na 

proposta da CONTRATADA. 

 

 Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos medicamentos e nutrições enterais 

recebidos provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de 

aceitação e recebimento definitivo. 

 
10 - DA RESCISÃO 
 
10.1. O CONTRATO, poderá ser rescindido uni ou bilateralmente, sendo que o primeiro caso somente pôr 
parte da CONTRATANTE, atendida a conveniência administrativa ou na ocorrência dos motivos 
alentados nos artigos 79 e seguintes da Lei Federal 8.666/93. 
 
10.2 A contratante poderá proceder á rescisão contatual em caso de proceder a notificação extrajudicial nos 
termos dos itens 3.7 e 3.9 e não atendidas as determinações/solicitações/requerimentos nos prazos 
estipulados. 
 
10.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE, em caso de rescisão administrativa 
prevista no artigo 77 da Lei Federal 8.666/93. 
 
11 - DA CLÁUSULA PENAL  
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 (Art. 7º, Lei 10.520/2002), (Incisos XVII, XVIII, XIX e XX do Art. 11; Art. 86, 87 e 88 Lei 8.666/93). 
 

11.1. - Pela inexecução total ou parcial das obrigações assumidas, o CONTRATANTE poderá garantida a 
defesa prévia da CONTRATADA, rescindir o contrato, e, segundo a gravidade da falta cometida; comete 
infração administrativa nos termos da Lei n.º 8.666/1993 e da Lei n.º 10.520/2002, a CONTRATADA que: 
 

a) Executar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência desta  
contratação; 

b) Ensejar o retardamento da execução do objeto; 
c) Fraudar na execução do Contrato; 
d) Comportar-se de modo inidôneo; 
e) Cometer fraude fiscal; 
f) Não mantiver a proposta. 

 
11.2. Também ficam sujeitas às penalidades do Art. 87, III e IV e da Lei 8.666/1993, a CONTRATADA que: 
 

a) Tenha sofrido condenação definitiva por praticar, por meio doloso, fraude fiscal no recolhimento de 
quaisquer tributos; 

b) Tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; 
c) Demonstre não possuir idoneidade para contratar com a SMS em virtude de atos ilícitos praticados. 

 
11.3. Pela inexecução total ou parcial deste Contrato, incluindo as hipóteses constantes do subitem 10.1 a 
CONTRATANTE poderá garantida a prévia defesa, aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções, 
segundo a gravidade da falta cometida: 
 
VI. Advertência escrita: quando se tratar de infração leve, a juízo da fiscalização, no caso de 
descumprimento das obrigações e responsabilidades assumidas neste Contrato ou, ainda, no caso de 
outras ocorrências que possam acarretar prejuízos à CONTRATANTE, desde que não caiba a aplicação de 
sanção mais grave; 
 
VII. Multas: 
 
e) Multa moratória de 0,03% (três centésimos por cento) por dia sobre o valor dos produtos 
entregues com atraso. Decorridos 30 (trinta) dias de atraso, a CONTRATANTE poderá decidir pela 
continuidade da aplicação da multa ou pela rescisão contratual, em razão da inexecução do objeto. 
f)             Multa compensatória de 5% (cinco por cento) pela não manutenção das condições de 
habilitação e qualificação exigidas no instrumento convocatório, a qual será calculada sobre o valor total da 
parcela não adimplida do Contrato. 
g) Multa compensatória de 10% (dez por cento) aplicada de forma proporcional à obrigação 
inadimplida, em caso de rescisão por inexecução parcial do objeto. 
h) Multa compensatória de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do Contrato, no caso de 
rescisão por inexecução total do objeto. 
 
VIII. Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a Secretaria 
Municipal de Saúde, pelo prazo não superior a 2 (dois) anos; 
 
IX. Impedimento de licitar e contratar com o ente federado do órgão/entidade CONTRATANTE e 
descredenciamento do respectivo sistema local de cadastramento de fornecedores a que se refere o inciso 
XIV do art. 4º da Lei nº. 10.520/02, pelo prazo de até 5 (cinco) anos; 
 
X. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Secretaria Municipal de Saúde 
enquanto perdurarem os motivos que determinaram sua sanção ou até que seja promovida a sua 
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a sanção, que será concedida sempre que a 
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CONTRATADA ressarcir a SMS pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada 
com base no inciso anterior. 
 
11.4. A aplicação de quaisquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que 
assegurará o contraditório e a ampla defesa à CONTRATADA, observando-se o procedimento previsto na 
Lei 8.666/1993. 
 
11.5. A autoridade competente, quando da aplicação e dosimetria das sanções, levará em consideração, na 
fixação do percentual da sanção aplicável, dentre os limites máximos e mínimos abstratamente previstos à 
hipótese, a gravidade e recorrência da conduta do infrator, a suficiência à reprimenda da infração, o 
oferecimento de risco ao usuário, o caráter educativo/pedagógico da pena, bem como o dano causado à 
CONTRATANTE, observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 
 
11.6. As penalidades de multa oriundas de fatos diversos serão consideradas independentes entre si. 
 
11.7. As sanções de multa podem ser aplicadas à CONTRATADA juntamente com a de advertência, 
suspensão temporária e a declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a SMS da 
CONTRATANTE. 
 
11.8. As penalidades serão obrigatoriamente registradas pela CONTRATANTE, com vistas à publicidade 
dos atos praticados pela SMS. 

 
11.9. As penalidades somente poderão ser relevadas ou atenuadas pela autoridade competente aplicando-
se o Princípio da Proporcionalidade, em razão de circunstâncias fundamentadas em fatos reais e 
comprovadas, desde que formuladas por escrito e no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis da data em que 
for oficiada a pretensão da Administração no sentido da aplicação da pena.  

 
12- DOS CASOS OMISSOS 

 
12.1. Os casos omissos ou situações não explicitadas nas cláusulas deste Contrato serão decididos pela 

CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei nº 10.520, de 2002, na Lei nº 8.078, de 
1990 - Código de Defesa do Consumidor, e na Lei nº 8.666, de 1993, subsidiariamente, bem como 
nos demais regulamentos e normas administrativas, que fazem parte integrante deste Contrato, 
independentemente de suas transcrições. 

 
 

13 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
13.1. A CONTRATADA, se compromete em apresentar, sempre que solicitada, documentos fiscais que 
comprovem a regularidade com os Tributos Federais, Estaduais e Municipais, bem como com os Encargos 
Sociais, gerados em função da execução do objeto do presente CONTRATO. 
 
13.2. A CONTRATADA no ato de celebração do presente CONTRATO, firma termo de responsabilidade geral 
e irrestrita pela procedência dos produtos e qualidade durante a execução objeto deste CONTRATO. 
 
13.3. O objeto do presente CONTRATO poderá sofrer acréscimos ou supressões em conformidade com o 
estabelecido nos §§ 1º e 2º do art. 65 da Lei 8.666/93. 
 
13.4. A contratada deve manter durante a execução do Contrato, todas as CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO 
E QUALIFICAÇÃO exigidas na licitação (art.55, inciso XIII da Lei nº 8666/93) inclusive manter em dias suas 
obrigações, de forma a garantir a plena e contínua execução deste Contrato.  
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13.5. A CONTRATADA fica obrigado a aceitar nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou 
supressões que se fizerem necessários no fornecimento dos materiais, até 25% (vinte e cinco por cento) do 
inicialmente estipulado no CONTRATO. 

 
13.6. O CONTRATANTE se obriga a: Designar como fiscal de contrato a servidora 
___________________________ sob o número de matricula ______________ como fiscal titular, e o 
servidor, ___________________________ sob o número de matricula ______________ como fiscal 
suplente, ambos responsáveis pelo acompanhamento e fiscalização da execução do contrato, cabendo 
proceder ao registro das ocorrências, adotando as providências necessárias ao seu fiel cumprimento, tendo 
como parâmetro os resultados previstos nos contratos, determinando o que for necessário à regularização 
das faltas ou possíveis irregularidades observadas. 

 
14 - DA PUBLICAÇÃO DO CONTRATO  
 
A publicação resumida do instrumento de contrato ou de seus adiamentos na Imprensa Oficial, que é 
condição indispensável para sua eficácia, será providenciada pela administração até o quinto dia útil do mês 
seguinte ao de sua assinatura, e podendo ainda ser publicado no quadro de aviso da Prefeitura Municipal de 
Redenção e Câmara Municipal, obedecendo ao art. 74 da Lei Orgânica do Município, para ocorrer no prazo 
de vinte dias daquela data, qualquer que seja seu valor. 
 
15 - DO FORO 
 
15.1. Com a renúncia dos demais, por mais privilegiados que sejam, fica eleito o FORO da Comarca de 
Redenção – PA., para dirimir quaisquer dúvidas ou questões decorrentes deste CONTRATO, cabendo à 
parte vencida em demanda judicial pagar os honorários de advogado da parte vencedora, na base de 20% 
(vinte pôr cento) sobre o valor da ação, além das custas processuais, emolumentos e demais combinações. 
 

E, por estarem as partes, CONTRATANTE e CONTRATADA, de pleno acordo com o disposto 
neste instrumento, assinam-no na presença das duas testemunhas abaixo, em 04 (quatro) 
vias de igual teor e forma. 

 
Redenção - PA, _____ de ____________ 2021. 
 

__________________________________________ 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

CONTRATANTE 
__________________________________________ 

CONTRATADO 
Testemunhas: 
                          _______________________________ 
CPF/MF  
  _______________________________ 
CPF/MF    
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